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އެފެއާރޒުން  ިއްސލިާމކް  އޮފް  ިމިންސޓީްރ  ަސޢީޫދޢަރިަބއްޔާގެ  ިމީއ   

ނެރުއްވާފިައވާ “                 ” ިމފޮތް އްަޞލަކަށްބަލިައގެން ިލޔިެވފިައވާ 

ިދވިެހތަރުޖަމާއެކެވެ.

އެންމެ  އަޅުކަން  ޢުމްރާގެ  ޙައްޖިާއ  ޙީާޖންނަށް  ިދވިެހ  ިމފޮތީަކ  އިަދ   

ޖަމިްޢއްޔަތުލް  ދްަސކޮށިްދނުމަށްޓަކިައ  ކުރާނެގޮތް  އަދާ  ފިުރހަމަގޮތުގިައ 

“ޚިައރު” ގެފަރާތުން ތައްޔާރުކިުރ ފޮތެކެވެ. 

އެއްވްެސ ަޝއްކެތްނެތްގޮތުގިައ ދަެޝރުޠެއް ހަމަވެގެން މެނީުވ އެއްވްެސ   

 zާހުއްޓެވެ. އީެއ ިއޚްލްާޞތިެރވުމިާއ ރޫަސލ ނުކުރެވޭ  ޤަބޫލު  އަޅުކަމެއް 

އަށް ތަބަޢަވުމެވެ. އެހެންވެ ިމފޮތް އެކުލަވިައލުމުގެ އަމާޒަކަށް ބަލާފިައވީާނ 

ގެ ުސންނަތުން   zާޙައްޖިާއ ޢުމްރާގެ އަޅުކަން، هللا ގެ ފޮތިާއ ީކިރިތރޫަސލ

ޘިާބތުވާގޮތަށް ބަޔާންކުރުމެވެ.

ީކިރިތ ރޫަސލzާގެ ޙީަދޘްފުޅެއްގިައވެއެވެ.     

މާނީައ:“އަނިބިފިރކަމުގެ ގުޅުމިާއ       

ކިައިރނުވެ، އިަދ ފިާސޤު ޢަމަލެއްނުކޮށް، هللا އަށްޓަކިައ ޙައްޖު އަދާ ކޮށިްފީމހާ، 

އޭނާގެ މަންމަ އޭނާ ިވހިެއ ދުވްަސ ފަދިައން އެނބިުރ އަތުވެއްޖެއެވެ.”«  

    ިމފޮތުގިައވާގޮތަށް ިދވިެހ ޙީާޖން ޙައްޖިާއ، ޢުމްރާގެ އަޅުކަންކުރާނެ ގޮތް 

ދްަސކޮށިްފނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ިމފޮތް ިލއުމުގެ މަޤަުޞދު ޙިާޞލީްވއެވެ.

ޖަމިްޢއްޔަތުލް ޚިައރުން ިމފޮތް ތައްޔާރުކުރުމުގިައ ބުރަމަަސއްކަތްތަކެއް   

ކޮށްދެއްވާފިައވާ ިމޖަމިްޢއްޔާގެ މީުދރު އައަްޝިއޚް ިއލްޔްާސ ޖަމާލަށް މާތްهللا 

ހެޔޮރަޙްމަތް ލައްވިާށއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދުޢާއީަކ هللا ތަޢާލާ ިދވިެހ ޙީާޖންނަށް ޙައްޖިާއ ޢުމްރާގެ   

އަޅުކަން ފިުރހަމަ ކުރުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ިމންވަރުކޮށްދެއްވުމެވެ. آمني

ާ އަޙްމަދު ޙަުސިއން މުޙައްމަދު ، މ. ުސޙުރ
               

                
                    ޖަމިްޢއްޔަތުލް “ޚިައރު”ގެ މްަސއޫލުވިެރޔާ           
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اهلل  އުޅުމަށް  ީމްސތަކުން  ީދނަީކ،  ިއްސލާމް  މާތްވެގެންވާ   
ވިޮޑގެންފިައވާ  ރުއަްސވިައ  ކުރައްވިައ  ިޚޔާރު  وتعالى  سبحانه 

هللا ކަނޑައަޅުއްވާފިައވާ  އުޅުމަށް  ީމްސތަކުން  ިމީދނުގިައ  ީދނެވެ. 
ިމަޝީރޢަތް  ަޝީރޢަތެވެ.  ިއްސލީާމ  ކަންތައްތަކީަކ،  އެންމެހިައ 
އީެއ  މައްޗަށެވެ.  ިތންބައެއްގެ  މިައގަނޑު  އެކުލިެވގެންވީަނ 
ިހތުގެ  ޢީަޤދާއީަކ،  ީމގެތެރިެއން  ޢަމަލެވެ.  އަޚްލާޤިާއ  ޢީަޤދާއިާއ 
އިަޑން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެވެ. އަޚްލާޤީަކ، ކަންތައްތަކިާއ 
އަދަބުތަކެވެ.  ިރވިެތ  ިހފަހައްޓަންޖެހޭ  ކުރުމުގިައ،  މުޢާމަލާތުތައް 
އީެއ  ބިެހގެންވެއެވެ.  ދެބަޔަށް  ިއތުރު  ިމބިައ  ޢަމަލެވެ.  ދެންއީޮތ 
ިޢބާދާތުގެ ކަންކަމިާއ މުޢާމަލާތުގެ ކަންކަމެވެ. ިޢބާދާތުގެ ކަންކީަމ، 
މެނީުވ  ގޮތަށް  އިައްސފިައވާ  ަޝީރޢަތުގިައ  ކުރުމަށް  އެކަންތައް 

ކުރުން ހުއްދަވެގެންނުވާ ކަންކަމެވެ. ދެންއީޮތ މުޢާމަލާތުގެ ބައެވެ. 
ިމބަޔީަކ ިޢބާދާތުގެ ކަންތައްތަކާ މިުޅން ތަފާތު ގޮތަކަށް އިައްސފިައވާ 
ހުއްދަވުމުގެ  ކަމެއް،  މުޢާމަލާތުގެ  މާނައީަކ،  ކަންތައްތަކެކެވެ. 
ދީަލލަކަށް ބޭނުމެއް ނުވާނެއެވެ. އެއާ ިޚލާފަށް ބޭނުންވީާނ މަނާކަމުގެ 

ދީަލލެކެވެ. އެފަދަ ދީަލލެއް ނުވާނަމަ، އެކަމީަކ ހުއްދަކަމެކެވެ. 
ިއްސވެ ބަޔާންކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރިެއން އަޅުކަމުގެގޮތުގިައ 
ަޝރުޢުގިައ  އެއްވްެސކަމެއް،  ކުރިެވފިައވާ  ަޝރުޢު  ކުރުމަށް 
އެކަމެއް  ކޮށިްފނަމަ  ިޚލާފަށް  އިައްސފިައވާގޮތާ  އެކަމެއްކުރުމަށް 
މަޤުބޫލު  ޙްަޟރަތުގިައ  هللاގެ  އީެއ  އިަދ  ަޞއްޙައެއްނުވާނެއެވެ. 

އަޅުކަމަކަށްވްެސ ނުވާނެއެވެ. 
ިމގޮތުންބަލިާއރު، ޙައްޖީަކ އަޅުކަމުގެ ތެރޭގިައ ިހމެނޭކަމެކެވެ.   
އިަދއީެއ ިއްސލާމީްދނުގެ ފްަސރުކުނުގެތެރިެއން ރުކުނެއްވްެސމެއެވެ. 
ޙްަޟރަތުގިައ  ޙައްޖު، هللاގެ  އަދާކުރާ  އެހެންކަމުން، މްުސިލމުއަޅާ 
މަޤުބޫލު ޙައްޖަކަށް ވުމަށްޓަކިައ، އިެއލާހު ބާވާލެއިްވ ަޝީރޢަތުގިައ 
މަބްރޫރު  ކޮށްގެންމެނީުނ،  ގޮތަށް  އަންގަވާފިައވާ  ކުރުމަށް  އެކަން 
ޙައްޖެއް ކަމުގިައ ނުބެލެވޭނެއެވެ. މަބްރޫރު ޙައްޖިޭކޔީަނ، ޙައްޖުގެ 

ތަޤީްދމުތަޤީްދމު
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ނޭދެވޭ  ފާފަތަކިާއ،  އެންމެހިައ  ތެރޭގިައ  އަދާކުރުމުގެ  އަޅުކަން 
ދެއްކުންތިެރކަމިާއ  ދުރުހިެލވެހުރެ،  ކަންތައްތަކުން  އެންމެހިައ 
މްަޝހޫރުވުންފަދަ ިއޚްލްާޞތިެރކަމާ ފުށުއަރާ އެންމެހިައ ކަންކަމުން 
ވެވޭ  ޚިާލްޞކޮށްގެންހުރެ  ިހތިްނޔަތް  هللاއަށްޓަކިައ  އެއިްކބާވެގެން، 
ޙީަދޘް  ވަަސއްލަމަ  ޢަލިައިހ  ަޞއްލަهللا  ރަޫސލުهللا  ޙައްޖަށެވެ. 

ކުރެއިްވއެވެ.       
ވުމީަކ، ދެ ُعْمرَة               މާނަީއ”ُعْمرَة 
ފުއަްސވާ  ކިުދފާފަ  ކައްފާރާއެކެވެ.  ކުށްފާފިައގެ  ކުރެވޭ  ދެމެދުގިައ 
އީަކ  ثََواُب  ހިުރ   އަށް  حّج  ވެވޭ  ހެޔޮގޮތުގިައ  އިަދ  ކަމެކެވެ. 

ހަމަކަށަވަރުން ުސވަރުގެއެވެ.

ަޝީރޢަތުގެ  އެނގޭނެފަދިައން  އެންމެންނަށްވްެސ  އަޅުގަނޑުމެން   

ރަޫސލުهللا  އިައްސފިައވީަނ،  ތަފީްޞލު  ޙުކުމްތަކުގެ  އެންމެހިައ 

ީކިރިތ  ުސންނަތުގައެވެ.  ވަަސއްލަމަގެ  ޢަލިައިހ  ަޞއްލަهللا 

ޤުރްއާނުގިައވީަނ މިައގަނޑު ހަމަތަކިާއ އޫުޞލުތަކެވެ. އެކަންކަމުގެ 

ތަފީްޞލު ހޯދުމަށް ރުޖޫޢަވާން ޖެހީެނ ުސންނަތަށް ކަމުގިައ هللاވީަނ 

އަންގަވާފައެވެ.

މާނަީއ: އިަދ ިތމަންރަްސކަލާނގެ ކަލޭގެފާނަށް ޤުރުއާން ބާވާލެއީްވ، 
އެބިައީމހުންނަށް ބާވާލެއިްވ ތަކިެތ ީމްސތަކުންނަށް ކަލޭގެފާނު ބަޔާން 
ކޮއްދެއްވުމަށްޓަކައެވެ. އިަދ އެބިައީމހުން ިފކުރު ކުރުމަށްޓަކައެވެ.

އާދެ! ޤުރުއާނުގިައވާ އެންމެހިައ މާނަތަކިާއ ޙުކުމްތައް، ރަޫސލުهللا 
ފިުރހަމަގޮތުގިައ  އެންމެ  އޭގެ  ވީަނ  ޢަލިައިހވަަސއްލަމަ  ަޞއްލަهللا 
ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެ. ނަމާދުކުރަނީްވ ގޮތުގެ ތަފީްޞލިާއ ޙައްޖުގެ 
އަޅުކަން އަދާކުރަނީްވ ގޮތިާއ ިމނޫނަްސ ހިުރހާކަމެއް އެކަލޭގެފާނުވީަނ 

ބަޔާންކޮށް ދެއްވާފައެވެ. އެކަލޭގެފާނު ޙީަދޘްކުރެއިްވއެވެ.   
ކުރައްވިަނކޮށް  ނަމާދު  މާނަީއ: “ިތމަންކަލޭގެފާނު          
ކުރާށެވެ”!  ނަމާދު  ިތޔަބިައީމހުން  ދުށްގޮތަށް،  ިތޔަބިައީމހުން 

އިަދވްެސ ޙީަދޘް ކުރެއިްވއެވެ.     

ތަޤީްދމުތަޤީްދމު

“النحل 44”



78

“ޙައްޖުގެ  މާނަީއ:            
އަޅުކަން އަދާކުރަނީްވގޮތް ިތޔަބިައީމހުން ިތމަންކަލޭގެފާނުގެ ިކބިައން 
ިތޔަބިައީމހުން  އަދާކުރަނީްވގޮތް  އަޅުކަން  ޙައްޖުގެ  ިލިބގަންނާށެވެ! 
ިތމަންކަލޭގެފާނުގެ ިކބިައން ިލިބގަންނާށެވެ! ިމއަހަރަށްފަހު، ިމފަދަ 
ކަމެކެވެ”.  އެކީަށގެންވާ  ިދމާނުވީުމ  ިތޔަބިައީމހުންނާ  ގޮތަކަށް 
ނަމާދު  ޢަލިައިހވަަސއްލަމަ،  ަޞއްލަهللا  ރަޫސލުهللا  އެހެންކަމުން 
އަދާކުރެއިްވގޮތަށް  އެކަލޭގެފާނު  ކުރުމަށިާއ،  ނަމާދު  ކުރެއިްވގޮތަށް 
ހަމަކޮންމެ  އަޅުގަނޑުމެންކުރެ  އަދާކުރުމަށް  އަޅުކަން  ޙައްޖުގެ 

ީމހަކުމެ މަަސއްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
އެކަމެއް  ކަމެއްވްެސ ކުރަންފެށުމުގެ ކިުރން  ވުމާއެކު، ކޮންމެ   
ކުރަންވާގޮތް ދްަސކުރީުމ ނުހަނުބޭނުންތިެރ ކަމެކެވެ. ދުއްވާއެއްޗެއް 
ދުއްވަން ފެށުމުގެ ކިުރން، އެއެއްޗެއްވްެސ ދުއްވަން އަޅުގަނޑުމެން 
ކަމުގިައިވއްަސ،  ޙައްޖުވުން  އެގޮތުންބަލިާއރު  ދްަސކުރަމުއެވެ. 
ގޮތުގިައ އަދާކުރެވީޭނ ޙައްޖުވާނޭގޮތިާއ  އެކަންވްެސ އެންމެރަނގަޅު 

އެކަމާގުޅޭ އެންމެހިައ ޙުކުމްތައް ދްަސކޮށްގެންގެންނެވެ.  
އެފެއާޒިްއން  ިއްސލިާމކް  ިމިންސޓީްރއޮފް  ޢަރަިބޔާގެ  ަސޢީޫދ   

ތަޤީްދމުތަޤީްދމު

ބައްލަވިައގެން  އްަޞލަކަށް  ނެރުއްވާފިައވާ     
ތައްޔާރުކުރައްވާފިައވާ “ޙައްޖިާއ ޢުމްރާ  ޚިައރިުއން  ޖަމިްޢއްޔަތުލް 
އަޅުކަން  ޙައްޖުގެ  ިޢބާރާތުން  ފޭަސހަ  ިމފޮތީަކ،  ކުރާނޭގޮތް” 
ިގނަކުރެހުންތަކެއް  ިމކަމާގުޅޭ  އިަދ  ބުނެދިެވފިައވާ،  އަދާކުރާނެގޮތް 
ިދވިެހރާއްޖިެއން  ަސބަބުން  ިމފޮތުގެ  ފޮތެކެވެ.  އެކުލިެވގެންވާ 
ޙައްޖަށްދީާމހުންނަށް ިގނަގުނަ ފިައދާތަކެއް ކުރާނޭކަމަށް އަޅުގަނޑު 

އުއީްމދުކުރަމެވެ. 

27 ަޞފަރު 1431 ހ.
11 ފެބްރުއީަރ 2010 މ.

     ޑރ. ޢަބްދުލްމީަޖދު ޢަބްދުލްބީާރ
ް        ިމިންސޓަރ އޮފް ިއްސލިާމކް އެފެއަރޒ
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ިއްސލާމްކަމުގެ ރުކުްނތައްިއްސލާމްކަމުގެ ރުކުްނތައް

އެނގީެނ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ިމހިާހާސބުން 
ޙައްޖީަކ ިއްސލާމީްދނުގެ ރުކުނެއްކަމެވެ. އިަދ 
ކުޅަދާނަކަން  އެކަމަށް  މެނީުވ  ޙައްޖުވުމުން 
ފިުރހަމަ  ިއްސލާމްކަން  ިލިބގެންވީާމހާގެ 
ނުވާނެކަމެވެ. އެކަމަކު ޢުމުރުން އެއްފަހަރު 
ނުވެއެވެ.  ވިާޖބުވެގެން  ޙައްޖުވުން  މެނީުވ 
އީެއ هللا ތަޢާލާ ޙައްޖު ފަރުުޟ ކުރެއްވުމުން 
ދެންނިެވއެވެ:  ީމހަކު  އަށް   zާރޫަސލ
ކޮންމެ  އީެއ  އެވެ.   zާރޫަސލ هللاގެ  )އޭ 
ޙީަދޘް   zާރޫަސލ ފަހެ  އަހަރަކުތޯއެވެ؟ 
އެއްފަހަރެވެ.  ޙައްޖުވުންވީަނ  ކުރެއިްވއެވެ. 

ފަހެ ީމހަކު އެއަށްވުރެ ިއތުރަށްކޮށިްފނަމަ އީެއ ުސންނަތެކެވެ.(
އެއްވްެސ  ިއޚްލްާޞތިެރކަމާއެކު  هللاތަޢާލާއަށް  ޙައްޖުވާންްވީާނ 
ދެއްކުންތިެރކަމެއް އިަދ އަޑުއެރުވުމެއްނިެތއެވެ. ހަމައެގޮތަށް ޙައްޖު ވާން 
ވީާނ ރޫަސލzާ އިަރހުން އެކަން އިައްސފިައވާ ގޮތަށެވެ. އެހެނީްވމާ 
ިމކުރީަނ  ވިަޞއްޔަތް  އަޚުންނަށިާއ އުޚްތުންނަށް  ބޭނުންވާ  ޙައްޖުވާން 
z ޙައްޖުގެއަޅުކަން އަދާކުރެއިްވ ގޮތް ދްަސކުރުމަށްފަހު  ާ މާތް ނިަބއްޔ
އަށް ތަބާވުމުގެ   zާމެނީުވ ޙައްޖު ދަތުރު ނުފެށުމަށެވެ. އީެއ ރޫަސލ
z ގެ ިމޙީަދޘްފުޅުގިައ އެވާ އަމުރުފުޅަށް  ާ ގޮތުންނެވެ. އިަދ މާތް ނިަބއްޔ

ިކޔަމަންވުމަށްޓަކައެވެ.

ޙައްޤުވެގްެނ  މެނީުވ  هللا 
ުނވާ  ިއލާހަކު  އަޅުކްަނކުރެވޭ 
هللاގެ  މުޙައްމަދުގެފީާނ  ކަމާަށިއ، 

z ކަމްަށ ހިެކވްުނ ރޫަސލާ

ިއްސލާމްކްަނ ިބނާވެގްެނވީަނ ފްަސކަމެއްގެ މައަްޗށެވެ.

ަނމާދު ޤިާއމް ކުރްުނ

ޒަކާތް ިދުންނ

ރަމާަޟްނމަހު ރޯދިަހފްުނ

ޙުރްމަތްތިެރވެގްެނވާ هللا ގެ
ގެފުޅްަށ ޙައްޖުވްުނ

zާ ޙީަދޘްކުރެއިްވ ކަމަށް ދަެޞީޙޙުގިައ ޘިާބތުވެގެންވެއެވެ. މާތްނިަބއްޔ

ިތަޔަބިއީމހްުނ  ިތމްަނކަލޭގެފުާނ އިަރހްުނ ޙައްޖުގެ އަޅުކަްނތައް 
އުނގެޭނެށވެ.

ޙީަދޘް ކުރެއިްވއެވެ.  zާރޫަސލ
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1- ޙަޖަރުލް އްަސވުަދ
2- ކަޢާުބގެ ޮދުރކޮޅު

3- ކަޢާުބގެ ިދަޔޮދިވކޮޅު
4- ކަޢާުބގެ ަބރަފްޯސޮކޅު

5- ިޙޖުްރ ިއްސމާީޢލް
6- މުލްތަޒަމް

7- ިއބްރާީހމްގެފުާނގެ މަޤާމް
8- ޙަޖަރުލްއްަސވަދު ުރކުްނ

9- ަޔމީާނ ުރކުްނ
10- ާޝީމުރކުްނ
11- ިޢރާީޤ ުރކުްނ

12- ކަޢާުބގެ އުރަކޮޅު

ދަތުުރގެ އަަދުބތައްމާތްވެގްެނވާ ކަޢާުބ

1   ޙައްޖުވިެރޔާއިާއ ޢުމުރާވިެރޔާ އޭނާގެ ޙައްޖިާއ ޢުމުރާގިައ هللاގެ ވަޖުހުފުޅު ޤަޞްދު 

ކަމުގިައ  އަޅުކަމެއް  ކުރެވޭ  ކުއްތަންވުމަށްޓަކިައ  އިެއލާހަށް  އީެއ  ކުރުމާއެކު 

އަޑުއެރުވުމިާއ  ފަޚުރުވިެރވުމިާއ  އެދުންތަކިާއ  ދިުނޔީަވ  އިަދ  ހަދަންވާނެއެވެ. 

ދެއްކުންތިެރކަމިާއ ލަޤަބު ހޯދުމުގެ ނުރައްކަލުން ަސލާމަތްވާންޖެހޭނެއެވެ. 

2   އިަދ ދަތުރުވިެރޔާ އޭނާއަށްވާ ޙައްޤުތަކިާއ އޭނާގެ މައްޗަށްވާ ދަރިަނފަދަ ޙައްޤުތަކުގެ 

މީހުންގެ  އިަދ  މުސްތަޙައްބުވެގެންވާކަމެކެވެ.  ބޭއްވުމީަކ  ލިޔެފިައ  ވިަޞއްޔަތް 

ޙައްޤުތަކެއްވާނަމަ އޭގެ އަހުލުވިެރންނަށް އެރައްދުކުރަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ އޭނާގެއަތުގިައ 

އެބަހައްޓަން ބޭނުންނަމަ އޭގެ އަހުލުވެރީންގެ ިއޒުނަ ހޯދަންވާނެއެވެ. 

ތައުބާވާންޖެހޭނެއެވެ.  އެކަންކަމަށް  އެއިްކބާވެ  އުރެދުންތަކުން  3   ފާފަތަކިާއ 

ޢަޒުމް  ނިުދއުމަށް  އެނބިުރ  އެކަންތަކަށް  ދެރަވެ  މައްޗަށް  އެކަންތަކުގެ  އިަދ 

ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

އެކަމަށް  ިކބައިން  އެމީހެއްގެ  އަރިައގަނެވިފިައވާނަމަ  އަބުރަށް  4   މީހެއްގެ 

މާފަށްއެދެންވާނެއެވެ.

މުދަލުންނެވެ.  ރަނގަޅު  ޙަލާލު  ހޭދަކުރަންވީާނ  ޢުމުރާއަށް  ޙައްޖަށިާއ  5   އެމީހެއްގެ 

އެއްޗެއްމެނީުވ  ރަނގަޅު  ހެޔޮ  އިަދ  ފަރާތެވެ.  ހެޔޮ  އެންމެ  އީެއ  އެހީެނ هللا 

މްުސިލމުންގެ ިޤުބލަ
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އިެއލާހު ޤަބޫލުނުކުރައްވައެވެ.

ދުރުހެލިވެހުރެއެވެ.  ފާފަތަކުން  ނުބިައ  ހިުރހާ  އަދާކުރަންވީާނ  އަޅުކަން  6   ޙައްޖުގެ 

އުނދަގޫކޮށްގެން  މީހަކަށް  އެއްވްެސ  އަތުން  ދުލިާއ  އޭނާގެ  އެހެންކަމުން 

ނުވާނެއެވެ. އިަދ ޙައްޖުވެރީންނިާއ ޢުމްރާވެރީންނަށް ދިަތވާގޮތަށް ތަންތަނަށް އެއްވެ 

ހަދިައގެންނުވާނެއެވެ.  ީޣބަބުނެ  ދެބައޮޑުވިައ  އިަދ  އުނދަގޫކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. 

މެނީުވ  ީރިތގޮތުގިައ  އެނޫންމީހުންނާވްެސ   އިަދ  ރައްޓެހިންނިާއ  އޭނާގެ  އިަދ 

ޖަދަލުކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. އިަދ ދޮގު ހަދިައ ނޭނގޭކަންކަމުގިައ هللا ގެ މައްޗަށް 

ބްަސބުނެ ހަދިައގެންނުވާނެއެވެ.

ޙުކުމްތައް  ޙައްޖުގެ  ޢުމުރާއިާއ  ޙައްޖުވިެރޔާވްެސ  7   ޢުމުރާވިެރޔާއިާއ 

ދެނެގަންނަންވާނެއެވެ.

ނަމާދު  ޚާއަްޞކޮށް  ރައްކާތިެރވާންޖެހޭނެއެވެ.  ވާޖިބުތަކަށް  އެންމެހިައ  8   ދީނުގެ 

ޤުރުއާން  ިޛކުރުކުރުމިާއ  ދުޢާކުރުމިާއ  ކުރުމިާއ  ޖަމާޢަތުގިައ  އޭގެވަގުތުގިައ 

ޢަމަލުން  ބަހިާއ  އިަދ  ގިނަކުރަންވާނެއެވެ.  ހެޔޮކަންތައްތައް  ިކޔެވުންފަދަ 

އެހީތިެރވުމިާއ  މީހުންނަށް  ބޭނުންޖެހިފިައވާ  ިއޙާްސންތިެރވުމިާއ  މީސްތަކުންނަށް 

ހެޔޮޢަމަލުތައް  ފަދަ  ަޞދަޤާތްކުރުން  އޯގާތިެރވުމިާއ ފަޤީރުންނަށް  މުސްލިމުންނަށް 

ނުބައިކަންތައް  އަމުރުކޮށް  ހެޔޮކަންތަކަށް  އިަދ  ހީވާގިވާންވާނެއެވެ.  ކުރުމަށް 

ނަހީކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

9   ހެޔޮލަފާ މީހުން އެކުވިެރން ކަމުގިައ ިޚޔާރުކުރުމަށް އަބަދުވްެސ މަަސއްކަތްކުރަން 

ވާނެއެވެ.

މުޢާމަލާތްކުރަންވީާނ  މީސްތަކުންނާ  ޒީނަތްތިެރވާންޖެހޭނެއެވެ.  އަޚްލާޤުން  10   ީރިތ 

މަޑުމޮޅިވުމިާއ  މާފުކުރުމިާއ  ކެތްތިެރވުމިާއ  އޭގެތެރޭގިައ  ީރިތއަޚްލާޤުންނެވެ.  

ތަވުާޟޢުވިެރވުމިާއ ދީލިަތވުމިާއ ޢަދުލުވިެރވުމިާއ އޯގާތިެރވުމިާއ އަމާނާތްތިެރވުމިާއ 

ހެޔޮކޮށިްހތުމިާއ  ތެދުބުނުމިާއ  ލަދުވިެތވުމިާއ  ވަފާތިެރވުމިާއ  ިބރުވިެތވުމިާއ 

ިއޙާްސންތިެރވުން ފަދަ މާތް ޚުލުޤުތައް ިހމެނެއެވެ.

ވުމަށް  ތަޤްވާވިެރ  ިބރުވިެތވެ  އަށް  هللا  އަހުލުންނަށް  އޭނާގެ  11   ދަތުރުވިެރޔާ 

ވިަޞއްޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. އެހީެނ އީެއ ިއސްވެދިޔަމީހުންނިާއ ފަހުންއަންނަމީހުންނަށްވާ 

هللا ތަޢާލާގެ އެންމެ ހެޔޮ ވިަޞއްޔަތެވެ.

ިކޔުމަށް  ދުޢާތައް  ިޛކުރުތަކިާއ  އިައސްފިައވާ  އިަރހުން  ގެ     12 zާނިަބއްޔ މާތް 

އެއިްޗއަްސށް  އިާއ ދުއްވާ  ދުޢާ  ތެރޭގިައ ދަތުރު  ިއސްކަންދޭންވާނެއެވެ. އޭގެ 

ަސވާރުވިާއރު ިކޔާ ދުޢާ ފަދަ ދުޢާތައް ިހމެނެއެވެ.

ދަތުުރގެ އަަދުބތައްދަތުުރގެ އަަދުބތައް
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ިއޙްރާމަްބންުނިއޙްރާމަްބންުނ

ިއޙްރާމް ަބުނމީަކ ޙައްޖާިއ ޢުމްރާގެ އްެނމެ ފުރަތަމަ ޢަމަލެވެ.
ިއޙްރާމްބަނުމޭ ބުނެވޭބަހުގެ މާނައީަކ ޙައްޖުވުމަށް ނުވަތަ ޢުމުރާވުމަށް ިނޔަތްގަތުމެވެ. 
ބަނދިެވދާނެއެވެ.  ިއޙްރާމް  ވަގުތެއްގިައވްެސ  ކޮންމެ  އަހަރުގެ  ޢުމުރާވުމަށް 
ތެރިެއން  މައަްސރުތަކުގެ  ޙައްޖުގެ  ިއޙްރާމްބަނދެވީޭނ  ޙައްޖުވުމަށް  ނަމަވްެސ 

މައަްސރެއްގައެވެ. އެމައަްސރު ތަކީަކ:

ޙައްޖާިއ ޢުމުރާގެ ުރކުްނތައް ފެށީޭނ ީމޤާތްުނ ިއޙްރާމް ަބުނމުނެްނވެ.
ިހނިައގަނެ،  ގްޮސ  ީމޤާތަށް  ބޭނުންވީާމހާއަށް  ކުރަން  ޢުމްރާ  ނުވަތަ  ޙައްޖު 
އެކަން  އިަދ  މްުސތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ.  ބޭނުންކުރުން  އެއްޗެއް  ީމރުވްަސދުވާ 
ހެދުން  ިއޙްރާމް  އެއަށްފަހު  ނުކުރެވުންަސ މައަްސލައެއްނެތެވެ. ދެން  އެގޮތަށް 
ކޮންމެ  ނުވެއެވެ.  ވިަކހެދުމެއް  ުސންނަތްވެގެންވާ  އަންހެނުންނަށް  ލީާނއެވެ. 
ކުލައެއްގެ ހެދުމެއިްވއްަސ ީޒނަތްތިެރކަން ފާޅުކުރުމެއްނިެތ ހިަށގަނޑު ރަނގަޅަށް 
ޙައްޖަށް  ނުވަތަ  ޢުމުރާއަށް  އެއަށްފަހު  ލެވޭނެއެވެ.   ހެދުމެއް  ކޮންމެ  ފޮރުވޭ 

ިނޔަތްގަންނީާނއެވެ.

ަޝއްވާލު ، ުޛލްޤިަޢާދ، ުޛލިްޙއްޖާ 

ިނަޔތްގްަނަނިއުރ ުދލްުނ ިކާޔީނ:

އަޅުކަމުގެތެެރއްަށ  ިކަޔްނފުެށމްުނ  ތަލިްބާޔ  ެދްނ 
ވަދެވީުނއެވެ.

މިަތންދާބޯޓުން  ނުވަތަ  ކަނޑުމަގުން   
ހަމަވާން  ީމޤާތާ  ީމހުންނަށް  ދަތުރުކުރާ 
ކިައިރވުމުން އާދިައގެމިަތން އެއުޅަނދެއްގެ 
އެކަންއަންގާނެއެވެ.  ިއްސީމހުން 
ޙައްޖުވިެރޔާ  ޙާލަތުގިައ  ިމފަދަ 
ގިެއން  އޭނާގެ  ޢުމްރާވިެރޔާ  ނުވަތަ 
ނުކުތުމީަކ  ލިައގެން  ހެދުން  ިއޙްރާމް 
ނުވަތަ  ކަނޑުބޯޓު  މައަްސލައެއްނޫނެވެ. 
މިަތންދާބޯޓު ީމޤާތިާއ ހަމަޔަށް އާދެވުމުން 

ިނޔަތްގަނެ ތަލިްބޔާ ިކޔަންފަށީާނއެވެ.
ިފތުނައެއް ނުވާނަމަ އަޑުހަރުކޮށް ތަލިްބޔާ 
ިފިރހެނުން  އަންހެނުންނިާއ  ިކޔުމުގިައ 

ހަމަހަމަ ވެގެންވެއެވެ. 

ޢުމްރާ ކުރީާމހާ ިކާޔީނ 

ޙައްޖިާއ ޢުމްރާ އެއޮްކްށ 

ކުރީާމހާ ިކާޔީނ 

ހަމައެކިަނ ޙައްޖު ކުރީާމހާ ިކާޔީނ

ޢުމްރާ ކުރުމަށްފަހު ޙައްޖުކުރީާމހާ 
ިކާޔީނ

ިއޙްރާމަްބުނމްަށ ވިަކޚާއަްޞ ަނމާދެއުްނވެއެވެ.
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ިއޙްރާމް ަބނުމުގެ ކުިރްނިއޙްރާމަްބންުނ

ތަލިްބާޔ ިކާޔެނ ގޮތް

ތަލިްބާޔ ިކާޔެނ ވަގުތު
ޠަވާފުކުރަން  ިއޙްރާމްބަނުމަށްފަހު  ިކޔީާނ  ތަލިްބޔާ  ޢުމްރާކުރީާމހާ 
ފެށުމާ ހަމައަށެވެ. ޙައްޖުގިައ ނަމަ ިއޙްރާމްބަނުމަށްފަހު ީޢދު ދުވަހުގިައ 

ބޮޑުޖަމްރާއަށް ިހލައުކަން ފެށުމާ ހަމައަށެވެ.

1    ިނޔަފިަތ ކެނޑުން ، މިަތމްަސ ކުރުކުރުން ،  ިކިހލިފަތްދަށުގިައވާ ިއްސތިަށ 

އުފުރުން ، އިަދ ކިުރމިަތފަރާތުގެ ކިައިރފަށުގިައވާ ިއްސތިަށ ބޭލުން 

ް 2    ފޭަސހަވެގެންވާނަމަ މުޅިހިަށގަނޑަށް ވިާސލުވާގޮތަށް ފެންވެރުނ

3    ފިިރހެނާ ހިނިައގަތުމަށްފަހު ހަމައެކިަނ އޭނާގެ ހިަށގަނޑުގިައ މީރުވްަސދުވާއެއްޗެއް 

ލުން ... އިަދ ިއޙްރާމްހެދުމުގިައ މީރުވްަސދުވާ އެއްޗެއްނުލުން 

ް 4    އަންހެނާ ިނޤާބު އިަދ އަތުއަނިްގ ނުލުނ

5   ފިިރހެނާ ޢާއްމުކޮށް ލިައއުޅޭ ހެދުން ބާލިައ ިއޙްރާމްހެދުން ލުން )ިއޙްރާމްބަނުމަށްފަހު 

ހުއްދަވެގެން  ލުން  ފޭރާމެއް  އެއްވްެސ  ހެދިފިައވާ  ބައްޓަމަށް  ގިައގެ  ފިިރހެނާ 

ިވޔްަސ  އައަްސިއގެންކަމުގަ  ނުވަތަ  ިވޔްަސ  ފަހިައގެންކަމުގަ  އީެއ  ނުވެއެވެ. 

ގަޔަށް ނުވަތަ ގިައގެ ގުނަވަނަކަށް ފެތޭގޮތަށް ހެދިފިައވާ އެއްވްެސ ފޭރާމެއް ލުން 

ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ.(   

ިއޙްރާމް ަބުނމުގެކިުރްނ އްަނނިަނިވ ކަްނތައް ކުރްަނވާނެއެވެ.

ިމކްަނކްަނ ިފިރހެނުންނިާއ އަންހެނުންނަށްވްެސ ުސްނނަތްވެގްެނވެއެވެ. ހަމައެގޮތްަށ 
ޙިައުޟވިެރާޔއިާއ ިނފްާސވިެރާޔއްަށވްެސ މެއެވެ.
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6   ިއސްވިެދޔަ ކަންތައްކުރުމަށްފަހު ޙައްޖައް ނުވަތަ ޢުމްރާއަށް ިނޔަތްގަންނީާނއެވެ. 

ފަރުުޟ  ިއތުރުވެގެންވެއެވެ.  ިނޔަތްގަތުން  ފަހަތުގިައ   ނަމާދެއްގެ  ފަރުުޟ 

ގޮތުގިައ ދެރަކްޢަތް  ުސންނަތުގެ  ދިމާނިުވނަމަވްެސ ވޫުޟގެ  ވަގުތާ  ނަމާދެއްގެ 

ކުރުމަށްފަހު ިނޔަތްގަތުމުގިައ މައަްސލައެއްނެތެވެ. ފަހެ އޭނާ ޙައްޖުކުރީަނ ނުވަތަ 

ޢުމްރާކުރީަނ އެހެންމީހެއްގެ ފަރާތުންކަމަށް ވާނަމަ އެމީހެއްގެމިަތން ޙައްޖުކުރުމަށް 

)ދެން ޙައްޖު ކުރެވޭމީހާގެ  َعْن  ا  َحجًّ اللَُّهمَّ  ިނޔަތްގަންނަމުން ިކޔީާނ: لَبَّْيَك 

ُعْمرًَة  الّلُهمَّ  ނަނިްކޔީާނއެވެ.( އިަދ ޢުމްރާކުރުމަށް ިނޔަތްގަންނަމުން ިކޔީާނ: لَبَّْيَك 

َعْن  )ދެން ޢުމްރާ ކުރެވޭމީހާގެ ނަނިްކޔީާނއެވެ.(

އެމަގުންދަތުރުކުރާ  އަހުލުވީެރންނިާއ  މީަދނާގެ  ިމީއ 
ކޮންމެ ބައެއްގެ ީމޤާތެވެ. ިމޒަމާނުގިައ ިމތަނަށް ިކޔީަނ 
އަބްޔާރް ޢީަލ އެވެ. ިމތަނިާއ މައްކާއާ ދެމެދުގިައ ވީަނ 

450 ިކލީޯމޓަރެވެ.

ިމީއ ާޝމްކަރިައގެ އަހުލުވިެރންނިާއ ިމްސރިާއ މަޣިްރބުގެ 
އަހުލުވިެރންގެ ީމޤާތެވެ. އިަދ އެމަގުންދަތުރުކުރާ ކޮންމެ 
ކިައީރގައެވެ.  ރިާބޣް  ިމތަންވީަނ  ީމޤާތެވެ.  ބައެއްގެ 
ިމއަދު  ަސބަބުން  ހަލާކުވިެދއުމުގެ  ިމތަން  ނަމަވްެސ 
ިމތަނިާއ  ިއންނެވެ.  ރިާބޣް  ިއޙްރާމްބަންނީަނ  ީމހުން 

މައްކާއާ ދެމެދުގިައ ވީަނ 183 ިކލީޯމޓަރެވެ.

މާތްނިަބއްޔzާ ިއޙްރާމްބަނުމަށް ފްަސީމޤާތު ކަނޑައަޅުއްވާފިައވެއެވެ. 
ޙައްޖު ނުވަތަ ޢުމްރާކުރަން ބޭނުންވީާމހާ އިެއން ކޮންމެވްެސ ީމޤާތަކުން 

ިއޙްރާމްބަނުމީަކ ވިާޖބެކެވެ. އީެމޤާތުތަކީަކ:

ިއޙްރާމަްބނަްނ ީމޤާތުތައްިއޙްރާމް ަބނުމުގެ ކުިރްނ

އީެމޤާތުތަކަީކ

އަންހާެނ ބޭނުންކުރަންވީާނ ީމރުވްަސ ފާޅުނުވާ ފަދަ ވްަސމަޑު އަތަރެކެވެ.
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ިމީއ ނަޖްދު ކަރިައގެ އަހުލުވީެރންގެ ީމޤާތެވެ. އިަދ 
ީމޤާތެވެ. ިމއަދު  އެމަގުންދަތުރުކުރާ ކޮންމެ ބައެއްގެ 
އެތަނަށް ިކޔީަނ އައަްސިއލުލް ކީަބރު އެވެ. ިމތަނިާއ 

މައްކާއާ ދެމެދުގިައ ވީަނ 75 ިކލީޯމޓަރެވެ.

އިަދ  ީމޤާތެވެ.  އަހުލުވިެރންގެ  ޔަމަނުގެ  ިމީއ 
ީމޤާތެވެ. ިމއަދު  އެމަގުންދަތުރުކުރާ ކޮންމެ ބައެއްގެ 
ިއންނެވެ.  ަސޢިުދއްޔާ  ިއޙްރާމްބަންނީަނ  ީމހުން 
ިމތަނިާއ މައްކާއާ ދެމެދުގިައ ވީަނ 92 ިކލީޯމޓަރެވެ. 
ޢުމްރާއަށްދާ  ޙައްޖިާއ  ިދވިެހރާއްޖިެއން  ިމީއ 

ީމހުންގެވްެސ ީމޤާތެވެ.

ިމީއ ިއރާޤުގެ އަހުލުވިެރންގެ ީމޤާތެވެ. އިަދ އެމަގުން 
ދަތުރުކުރާ ކޮންމެ ބައެއްގެ ީމޤާތެވެ. ިމތަނިާއ މައްކާއާ 

ދެމެދުގިައ ވީަނ 94 ިކލީޯމޓަރެވެ.

ިއޙްރާމަްބނަްނ ީމޤާތުތައްިއޙްރާމަްބނަްނ ީމޤާތުތައް

ލްޙުލިައފާ 
ުޛ

 ިކލީޯމޓުަރ
450

ާޛތުިޢރަޤު 
94 ިކލީޯމޓުަރ

ޤަރުުނލްމަާނިޒލް

75 ިކލޯީމޓަުރ

އަލްޖުޙްފާ

ިކލީޯމޓުަރ
 183

ލަމްލަމް
ަޔ

ލީޯމޓުަރ
9 ިކ

2 

“އެ ީމޤާތުތައް ވީަނ އީެމޤާތުތަކުގެ އަހުލުވީެރނަްނެށވެ. އިަދ އެ ީމޤާތުތަކުގެ 
އަހުލުވިެރްނ ިފަޔވިައ އެ ީމޤާތުތަކްަށ  އިައ ަބަޔކަެށވެ. އީެއ ޙައްޖު ުނވަތަ 

ޢުމުރާ ކުުރމްަށ ބޭންުނވާ ީމހުނަްނެށވެ.”

މާތް ނިަބއްޔzާ ޙީަދޘް ކުރެއިްވއެވެ.
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ކިައިރން  ިމިއނީްމޤާތެއް  ޤްަޞދުކުރީާމހާ  ޢުމްރާކުރުމަށް  ނުވަތަ  ޙައްޖު  ފަހެ 
ދާނަމަ އީެމޤާތަކުން ިއޙްރާމްބަނުމީަކ ވިާޖބެކެވެ. އިަދ ކަނޑައިެޅގެން ޤްަޞތުގިައ 
ިއޙްރާމް ނުބަނދެ އީެމޤާތު ފަހަނައަޅިައ ިހނގައްޖެނަމަ އީެމޤާތައް ރުޖޫޢަވުން 
ިއޙްރާމްބަންނަން  އެތަނުން  އިަދ  ލިާޒމްވެގެންވެއެވެ.  މައްޗަށް  އީެމހެއްގެ 

ޖެހޭނެއެވެ.   
ފަހެ ީމޤާތު ފަހަނައަޅިައ ިދއުމަށްފަހު  ިއޙްރާމް ބަނދިެފނަމަ އީެމހަކު މައްކާގިައ 

ބަކިަރއެއް ކިަތލުމަށްފަހު އެތަނުގެ ފީަޤރުންނަށް ބަހަންޖެހޭނެއެވެ.
މައްކާގެ އަހުލުވިެރންނިާއ އެރަށުގެ އަހުލުވިެރނިްފޔަވިައ އެރަށުގިައ ިދިރއުޅީޭމހުން 
ޙައްޖަށް ިއޙްރާމް ބަންނީާނ މައްކިާއންނެވެ. އިަދ ޢުމްރާއަށް ިއޙްރާމް ބަންނީާނ 

ޙަރަމްގެ ޙުދޫދުން ބޭރުވެފައެވެ. ިމާސލަކަށް ތަނީްޢމުންނެވެ. 
ގެތަކުގެ  ކިައީރގިައވާ  މައްކާއާ  ީމޤާތުތަކަށްވުރެ  ގެތައް  އެބައެއްގެ  އިަދ 
އަހުލުވިެރން ، ިމާސލަކަށް ިޖއްދާގެ އަހުލުވިެރން ފަދަ ރައްތަކުގެ އަހުލުވިެރން 
ިއޙްރާމް ބަންނީާނ އީެމހުންގެ ގެތަކުންނެވެ. ނުވަތަ ޙައްޖުކުރުމަށް ބޭނުންވިާހނދު 

އީެމހަކު ހިުރިހާސބަކުންނެވެ.

ިއޙްރާމްބަނދެގްެނ ހުންނަ މީހާއްަށ މަނާކްަނތައްތައްިއޙްރާމަްބނަްނ ީމޤާތުތައް

ީމޤާތްުނ ިއޙްރާމްަބުނމްަށފަހު ޙައްޖުވިެރާޔއާިއ ޢުމުރާވެިރާޔއްަށ 
ިތީރގަިއިމވާ ކަްނތައްތައް ޙަރާމްވެގެްނވެއެވެ.

ިއްސތިަށ ބޭލުން ނުވަތަ ކޮށުން އިަދ ިނޔަފިަތ ކެނޑުން ،  ▪ 
ިއްސތިަށ  ނޭގޭޙާލު   ޙުކުމް  ނުވަތަ  ހަދާންނިެތގެން  އެކަމަކު 
ކޮށުންަސ އިަދ ިނޔަފިަތ ކެނޑުންަސ އޭނާގެ މައްޗަށް އެއްވްެސ 

ކުށެއްނެތެވެ.
ިއޙްރާމް ބަނުމަށްފަހު ހިަށގަނޑުގިައވްެސ އިަދ ހެދުމުގިައވްެސ  ▪ 
ނުވެއެވެ.  ހުއްދަވެގެން  އެއްޗެއްލުން  ީމރުވްަސދުވާ 
ީމރުވްަސދުވާއެއްޗެއްގެ  ބޭނުންކިުރ  ކިުރން  ިއޙްރާމްބަނުމުގެ 
ހެދުމުގިައ  އެކަމަކު  މައަްސލައެއްނެތެވެ.  ީމރުވްަސހުރުމުގިައ 
ީމރުވްަސދުވާއެއްޗެއް ލާފިައވާނަމަ އެދޮންނަންޖެހޭނެއެވެ.   

ޙަރަމްގެ  އެނޫނީްމހަކިުވޔްަސ  ނުވަތަ  މުޙިުރމެއިްވޔްަސ  ▪ 
މައްޗަށް  މްުސިލމެއްގެ  ކުރުމީަކ  ިޝކާރަ  ޙުދޫދުތެރޭގިައ 

ޙަރާމްވެގެންވާ ކަމެކެވެ.
މުޙިުރމަކިުވޔްަސ ނުވަތަ އެނޫނީްމހަކިުވޔްަސ، ިއނާްސނެއްގެ  ▪ 
މަަސއްކަތަކާ ނުލިައ ޙަރަމްގެ ޙުދޫދު ތެރޭގިައ ހިެދފިައވާ ގަހެއް 

ކެނޑުމީަކ ޙަރާމްކަމެކެވެ.
މުޙިްރމަކު ިވޔްަސ ނުވަތަ އެނޫން ީމހަކިުވޔްަސ ިއޢުލާންކުރުމަށް  ▪ 
ނޫން ގޮތަކަށް ޙަރަމުގެ ޙުދޫދު ތެރޭގިައ ގެއިްލފިައވާ އެއްޗެއް 
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ނެގުމީަކ މްުސިލމެއްގެ މައްޗަށް ޙަރާމްވެގެންވާ ކަމެކެވެ.
ިއޙްރާމް ބަނދެގެން ހުންނަ ިފިރހެނާ އޭނާގެ ބިޯނވާކުރުން  ▪ 

ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ.
އަނިްގ  އަތަށް  އަންހެނާ  ހުންނަ  ިއޙްރާމްބަނދެގެން  ▪ 

އެރުވުމިާއ ިނޤާބުއެޅުން ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ.
ގިައގެ  ީމހާއަށް  ިފިރހެން  ހުންނަ  ިއޙްރާމްބަނދެގެން  ▪ 
ހެދުމެއްލުން  އެއްވްެސ  ތައްޔާރުކުރިެވފިައވާ  ބައްޓަމަށް 
ޙާލަތުގިައ  އެއްޗެއްނެތް  ލާނެ  ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ. 
ފިައވާނެއް  ހަމައެގޮތަށް  ލިެވދާނެއެވެ.  ހަރުވާޅެއް 

ނެތީްމހާއަށް ޚުއްފު ލިެވދާނެއެވެ.
ކުރެން  އަންހެނަކު  ހުންނަީމހާ  ިއޙްރާމްބަނދެގެން  ▪ 
ކިައވެންޏަށް އެހުމިާއ ކިައވިެނ ކުރުމިާއ އިަދ އެހެނީްމހަކަށް  
އިަދ  ހުއްދަނުވާނެއެވެ.  ޢަޤުދުކޮށިްދނުންވްެސ  ކިައވީެނގެ 
އަނީބންނިާއ ިޖމާޢުވުމިާއ ަޝހްވަތްތިެރކަމާއެކު ީބހުންވްެސ 

ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ. 

މާތްނަިބއްޔzާ ޙީަދޘް ކުރައްވީަނ:

ް ިއޙްރާމް ބަނދެފިައވާ ީމހާއަށް ހުއްދަ ބައެއްކަންތައްތައ

ިއޙްރާމް ަބނދެފިައވާ ީމހާއްަށ ހުއްދަ ބައެއްކްަނތައްތައްިއޙްރާމްބަނދެގްެނ ހުންނަ މީހާއްަށ މަނާކްަނތައްތައް

މުޙިްރމީްމހާ )އިަމއްލަަނފަްސްށ( ކަިއވިެނ ުނކުރާނެއެވެ. 
އިަދ )އެހެނީްމހަކްަށވްެސ( ކަިއވިެނ ުނކޮށްދެޭނއެވެ. 
އިަދ އްަނހެނަކު ކުރެން ކަިއވެންޏްަށ ަނއަހާނެއެވެ.

ކާރުގެ މިަތގަނޑުގެ
ިހާޔވިަހކްަނ ިލިބގަތްުނ

ކުޑިައގެ ިހާޔވިަހކަްނ 
ިލިބގަތްުނ

ހިަށގަނޑްުނ ޒަޚަމްވާތަނުގިައ ބްޭސ އެޅުމިާއ ެބންޑޭޖް 
ކުރުން އިަދ ިއޙްރާމް ބަދަލުކުރުމިާއ ފްެނވެރްުނ

އަނގޮިޓ އެޅްުނ

ފިައވާނަށް އެރްުނ

ހެޑްފުޯނ އެޅްުނއިައނު އެޅްުނ

ބެލްޓުއެޅްުނ

ގިަޑއެޅްުނ
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ޙައްޖުކުުރމުގެ ގޮތްތައްޙައްޖުކުުރމުގެ ގޮތްތައް

ތަމައްތުޢުކޮށް 

ް ިއފްރާދް ކޮށ ިމީއ ޙައްޖުގެ މައަްސރުތަކުގިައ ފުރަތަމަ ޢުމުރާއަށް 
ިނމުމުން  އަޅުކަން  ޢުމްރާގެ  އިަދ  ިއޙްރާމްބަނުމެވެ. 
އަށްވަނަ  ޙައްޖުމަހުގެ  ދެން   ، ިއޙްރާމްކަނޑިައ 
އަޅުކަން  ޙައްޖުގެ  ބަނދެ   ިއޙްރާމް  ޙައްޖަށް  ދުވަހު 
ހަދްޔު  ޙައްޖުކުރީާމހާ  ިމގޮތަށް  ކުރުމެވެ.  ފިުރހަމަ 
ކުޅަދާނަވެގެން  ކިަތލުމަށް  ހަދްޔު  ކިަތލަންޖެހެއެވެ. 
ިތންރޯދަ  ޙައްޖުގިައ  ވީަނ  މައްޗަށް  އޭނާގެ  ނުވާނަމަ 

އިަދ ޤައުމަށް އެނބިުރ ގްޮސ ހަތްރޯދަ ިހފުމެވެ.

ބަނުމެވެ.  ިއޙްރާމް  ޙައްޖަށް  އެކިަނ  ހަމަ  ިމީއ 
އެއަށްފަހު މައްކާއަށް ގްޮސ ޠަވާފުލް ޤުދޫމް ކުރުމަށްފަހު 
ޙައްޖުމަހުގެ  ދެން  ކުރީާނއެވެ.  ަސޢްޔު  ޙައްޖުގެ  
ިއޙްރާމްމީަތހުރެ  އަންނަންދެން  ދުވްަސ  އަށްވަނަ 
އަޅުކަން  ޙައްޖުގެ  ގްޮސ  މާަޝިޢރުތަކަށް 
ޙައްޖުކުރީާމހާގެ  ިއފްރާދްކޮށް  ފިުރހަމަކުރީާނއެވެ. 

މައްޗަށް ހަދްޔު ކިަތލުމެއްނުވެއެވެ.
ް ޢުމްރާ ކުރުނ

ހަމައެކިަނ
ް ޙައްޖުކުރުނ

ް ޢުމްރާ ކުރުނ

ް ކިަތލުމެއް ނުވޭޙައްޖު ކުރުނ

ް ޙައްޖު ކުރުނ

ް ހަދްޔު ކިަތލުނ

ް ހަދްޔު ކިަތލުނ

 1 

 3 

ިއޙްރާމްބަނުމެވެ.  2  އެއްކޮށް  ޢުމްރާއަށް  ޙައްޖިާއ  ިމީއ 
އެއަށްފަހު މައްކާއަށް ދެވުމުން ޠަވާފުލް ޤުދޫމް ކުރުމަށްފަހު 
ދެނިްއޙްރާމް  ކުރީާނއެވެ.  އެއަްސޢްޔު  ޢުމްރާއަށް  ޙައްޖިާއ 
ދުވަހުން  އަށްވަނަ  ޙައްޖުމަހުގެ  ފަހު   ހުރުމަށް  ނުކަނޑާ 
ފިެށގެން ޙައްޖިާއ ޢުމްރާގެ ބީާކހިުރ އަޅުކަންތައްތައް ފިުރހަމަ 
ކުރީާނއެވެ. އީެއ ަސޢުޔުކުރުން ިފޔަވައެވެ. އެހީެނ އޭނަވީަނ 
ޠަވާފުލްޤުދޫމްއަށްފަހު ޙައްޖިާއ ޢުމްރާއަށް ަސޢްޔުކޮށްފައެވެ. 

ިޤރާންކޮށް ޙައްޖުކުރީާމހާވްެސ ހަދްޔު ކިަތލަންޖެހޭނެއެވެ. 

ިޤރާން ކޮށް 

ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމުގެ ގޮތްތައް ިތނެކެވެ. ޙައްޖުކުރަން ޤްަޞދުކުރީާމހާ 
ިމިތން ގޮތުގެ ތެރިެއން ގޮތެއް ިޚޔާރުކުރަންޖެހެއެވެ. 
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ާ ާިއފްރާދުކޮށް ކުރީާމހ ތަމައްތުޢުކޮށް ކުރީާމހާ ިޤރާންކޮށް ކުރީާމހ

އެންމެންވްެސ ީމޤާތުން ިއޙްރާމްބަނުން 

ޙައްޖިާއ ޢުމްރާއަށް 

ް ަސޢްޔުކުރުނ

ް ޠަވާފުލްޤުދޫމް ކުރުނ

ް ޙައްޖަށް ަސޢްޔުކުރުނ

ް ޠަވާފުލްޤުދޫމް ކުރުނ

ް ބޯބޭލުން ނުވަތަ ކޮށުނ

ް ޢުމްރާއަށް ަސޢްޔު ކުރުނ

ް ޢުމްރާއަށް ޠަވާފުކުރުނ

ް ިއޙްރާމް ކެނޑުނ

ތަރިުވޔާ ދުވަހު 
ް ޙައްޖަށް ިއޙްރާމްބަނުނ

ިދހަވަނަ ދުވަހާ ހަމަޔަށް 
ް ިއޙްރާމް މަތީ ހުރުނ

ް ިދހަވަނަ ދުވަހާ ހަމަޔަށ
ް  އިޙްރާމް މަތީ ހުރުނ

ިއފްރާދުކޮށް ކުރީާމހާގެ މައްޗަށް ޠަވާފުލް ޤުދޫމީަކ  ިޤރާންކޮށް ނުވަތަ 
ުސންނަތެކެވެ. އެނުކުރުމަކުން އެއްވްެސ ކަމެއްނުވެއެވެ.

ޠަވާފުލްޤުދޫމަށް ފަހު ަސޢްޔުނުކޮށް ިމނާއަށް ިހނގައްޖެނަމަ ޙައްޖުގެ 
ަސޢްޔު ކުރީާނ ޠަވާފުލް ިއފާާޟއަށްފަހުގައެވެ.

ތަންދޮރު ވިަކކުރަން ނޭގޭ ވަރުގެ ކުޑަކުއްޖާގެ ފަރާތުން ިއޙްރާމްބަނުމަށް 
ިއޙްރާމް  އެކުއްޖާ  ބެލިެނވިެރޔާއެވެ.  އެކުއްޖާގެ  ގަންނީާނ  ިނޔަތް 
އެކުއްޖާ  ިކޔުމުން  ތަލިްބޔާ  ފަރާތުން  އެކުއްޖާގެ  ލެއްވުމަށްފަހު  ހެދުން 
ކުޑަކުއްޖެއްނަމަ  ވަރުގެ  ވިަކކުރެވޭ  ތަންދޮރު  އިަދ  މުޙިްރމަކަށީްވއެވެ. 

ިއޙްރާމް ބަނުމަށް ިނޔަތް ގަންނީާނ އެކުއްޖާ އިަމއްލައަށެވެ. 

1

1

2

2

މިުހއްމު ަބއެއް މަޢްލޫމާތުމިުހއްމު ަބއެއް މަޢްލޫމާތު
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ޢުމްރާގެ ޠަވާފް ކުރާނެގޮތްޢުމްރާގެ ޠަވާފް ކުރާނެގޮތް

ް ޢުމްރާވާ ީމހާ މައްކާއަށް ދެވުމުނ

ިހނިައގަތުމީަކ މްުސތަޙައްބުކަމެކެވެ. ދެން  ކިުރން  ވަނުމުގެ  މައްކާއަށް 
އެއަށްފަހު ޢުމްރާގެ އަޅުކަންތައް އަދާކުރުމަށްޓަކިައ މްަސިޖދުލް ޙަރާމް އަށް 
ދެވުމުން  މްަސިޖދުލްޙަރަމްއަށް  ދެން  އަވްަސވެގަންނަހުއްޓެވެ.  ިދޔުމަށް 

ިމްސިކތަށް ވަންނަމުން ކަނާއަތުފިައ ިއްސކުރަމުން ިކޔީާނ......

ިކޔުން  ިމދުޢާ  ވަންނިައރުވްެސ  ިމްސިކތަކަށް  ހިުރހާ 
ުސންނަތްވެގެންވެއެވެ.

ޠަވާފްކުރުމަށްޓަކިައ މާތްވެގެންވާ ކަޢުބާއަށެވެ. ޠަވާފުލްޤުދޫމްގިައ އިަދ 
ޢުމްރާގެ ޠަވާފުގިައ ިފިރހެނުން ިއްޟިޠބާޢުކުރުމީަކ ުސންނަތެކެވެ. އީެއ 

ކަނާއަތު ކޮނޑުފެންނާނެހެން ިއޙްރާމް އެޅުމެވެ.

ދެން ޢުމްރާވިެރޔާ ދީާނ 

ދެން ޠަވާފްކުރަން ފައްޓީާނއެވެ.

ޙަޖަރުލް  ހަމިައންނެވެ.  އްަސވަދިާއ  ޙަޖަރުލް  ކުރަންފައްޓީާނ  ޠަވާފް 
ޙަޖަރުލްއްަސވަދު  ކުޅަދާނަވެގެންވާނަމަ  ހަމަޔަށިްދއުމަށް  އްަސވަދިާއ 
ދުރުން  ނުދިެވއްޖެނަމަ  އިެހާސބަށް  ބްޮސދީޭނއެވެ.  ކިައިރއަށްގްޮސ 
اهلل  ިއާޝރާތްކުރަމުން:  ކުރީާނއެވެ.  ިއާޝރާތް  ޙަޖަރުލްއްަސވަދަށް 

أكبر ިކޔާހުއްޓެވެ. 

ދެން ޢުމްރާވިެރޔާ ހަތްބުރު ހަމަވަންދެން 

ހެޔޮދުޢާކުރުންމީަތހުރެ  ިޛކުރުކުރުމިާއ  ިކޔެވުމިާއ  ޤުރްއާން 
މާބޮޑަށް  ީމްސތަކުންނާ  ޠަވާފްކުރިާއރު  ފިުރހަމަކުރީާނއެވެ.  ޠަވާފް 
ކަންތަކުން  ކުރުންފަދަ  އަޑުގަދަ  އުނދަގޫކޮށްހެދުމިާއ  ގިައގިޯޅވެ 

ދުރުހިެލވާންޖެހެއެވެ. 

ދެން ރުކުނުލްޔަމީާނއާ ހަމަޔަށް ދެވުމުން 

އެތަނުގަ  އަތްކާއްތާލީާނއެވެ.  އެތަނުގިައ  ފޭަސހަވެގެންވާނަމަ 
އިަދ  ިއާޝރާތްކުރުމެއް  ފޭަސހަވެގެންނުވާނަމަ  އަތްކާއްތާލުމަށް 
ބައެއީްމހުން  އިަދ  ދިެމހުންނާށެވެ.  ޠަވާފުގިައ  ިކޔުމެއްނިެތ  ތަކީްބރު 
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ނުވާނެއެވެ.  ހަދިައގެން  ީބިހ  ބްޮސީދ  އެތަނުގަ  ކަންތައްކުރާގޮތަށް 
ރުކުނުލްޔަމީާނއިާއ ޙަޖަރުލް އްަސވަދިާއ ދެމެދުގިައ ިކޔީާނ: 

ކުރުމީަކ  ރަމްލު  ިތންބުރުގިައ  ފުރަތަމަ  ޠަވާފުލްޤުދޫމްގެ 
ގާތްގާތުގިައ  ިފޔަވަޅު   ރަމްލުކުރުމީަކ  ުސންނަތްވެގެންވާކަމެކެވެ. 

އެޅުމާއެކު އަވަހަށް ިހނގުމެވެ.

ިއްޟިޠބާޢު ކުރުމީަކ ކަނާއަތު ކޮނޑުފެންނާނެހެން ިއޙްރާމްހެދުން ލުމެވެ. 

ޙަޖަރުލް އްަސވުަދ ޢުމްރާގެ ޠަވާފް ކުރާނެގޮތް
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ޠަވާފުކުރާިއުރ ަސމާލުވްާނޖެހޭ ކަްނތައްތައްޠަވާފުކުރާިއުރ ަސމާލުވްާނޖެހޭ ކަްނތައްތައް

ބައެއީްމހުން ކަޢުބާގެ ހިުރހާ ކަނެއްގިައ އަތްއުނގުޅާ ހަދައެވެ. އިަދ 
ބައެއްފަހަރު ކައުބާގެ ފާރުތަކުގައްޔިާއ އުރަކޮޅުގައްޔިާއ ދޮރުކޮޅުގައްޔިާއ 
ިއބްރީާހމްގެފާނުމަޤާމުގިައ އަތްއުނގުޅާ ބްޮސީދހަދައެވެ. ިމހިުރހާކަމީަކ 
ހުއްދަ ކަންތައްތަކެއްނޫނެވެ. އެހީެނ އީެއ ރޫަސލzާ ކުރައްވާފިައނުވާ 

އިަދ ަޝރުޢުގިައ އެއްވްެސ އްަސލެއްނުވާ  ިބދުޢަތަކެވެ.

ިޙޖްރު  ކަމަށީްހކޮށް  ރަނގަޅުވާނެ  ޠަވާފުކުރިާއރު،  ބައެއީްމހުން 
ިއްސމީާޢލް ތެރިެއންލާފިައ ޠަވާފްކުރެއެވެ. އެކަމަކު ިޙޖްރުގެ ބޮޑުބަޔީަކ 
ކަޢުބާގެ ބައެކެވެ. އެހެނީްވމާ ޠަވާފްކުރަންވީާނ ިޙޖްރުގެ ބޭރުންނެވެ.

ހަދައެވެ. އިަދ  ގިައގިޯޅވެ  އަންހެނުންނާ  ޠަވާފުކުރިާއރު  ބައެއީްމހުން 
ބައެއްއަންހެނުން ިފިރހެނުންނާ ގިައގިޯޅވެ ހަދައެވެ. ޚާއަްޞ ގޮތެއްގިައ 
ިމފަދަ  ކިައީރގައެވެ.  މަޤާމް  ިއބްރީާހމްގެފާނުގެ  އްަސވަދިާއ  ޙަޖަރުލް 

ކަންތަކުން ދުރުހިެލވުމީަކ ވިާޖބެކެވެ.
 

ް 1- ކަނާއަތު ކޮނޑު ފޮރުވުނ
ފަހަތުގިައ  މަޤާމްގެ  ިއބްރީާހމްގެފާނުގެ  2-ފޭަސހަވެގެންވާނަމަ 
ދެރަކްޢަތްކުރުން، ނޫންނަމަ ިމްސިކތުގެ ކޮންމެ ތަނެއްގިައ  އެދެރަކްޢަތް 
ގަދަވެގެންވާ  ުސންނަތްކަން  ިމީއ  ރަނގަޅުވާނެއެވެ.  ކިުރއްަސ 

ދެރަކްޢަތެވެ.

ޠަވާފުގެ ދެރަކްޢަތުންކުރެ ފުރަތަމަ ރަކްޢަތުގިައ އަލްފިާތޙާއަށްފަހުގިައ  
އަލްކިާފރޫން ޫސރަތިާއ އިަދ ދެވަނަ ރަކްޢަތުގިައ އަލްފިާތޙާއަށްފަހުގިައ 

ިއޚްލްާޞ ޫސރަތް ިކޔެވުން ުސންނަތްވެގެންވެއެވެ.

ޠަވާފޮުކްށިނމުމްުނ ކަްނތައްކުރްަނީވ ގޮތް
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ިދމާއަށެވެ.  ަޞފާފަރުބަދައާ  ދީާނ  ފުރަތަމަ  ަސޢުޔުކުރުމައްޓަކިައ  ޢުމްރާވިެރޔާ 
ދެން ަޞފާ ފަރުބަދައިާއހަމަވުމުން ިކޔީާނ:

                  

އިަދ ފަރުބަދަމީަތގިައ ކަޢުބާއަށް ކިުރމިަތލިައގެންހުރެ ިކޔީާނ:

އިަދ އިެއން ކޮންމެ ިޛކްރެއްގެ ދެމެދުގިައ ހެޔޮދުޢާކުރީާނއެވެ. ފޭަސހަވެގެންނުވާނަމަ 

.
ެ ިމގޮތަށް ިތންފަހަރު ިޒކުރިާއ ދުޢާނުކިުރއްަސ އެންމެ ރަނގަޅެވ

އިަދ މަރުވާ ފަރުބަދައާ ހަމަޔަށް ދެވެންދެން އޭނާއަށް ފޭަސހަވެގެންވާ ިމންވަރަކުން 
ދެން  ހެޔޮދުޢާކުރީާނއެވެ.  މްުސިލމުންނަށް  އަހްލުންނަށިާއ  ނަފަްސށިާއ  އޭނާގެ 

ފިެހކުލިައގެ ދެއިަލ ދެމެދުގިައ ބާރަށް ދުވީާނއެވެ. 
ިމގޮތަށް ދުވީާނ ހަމައެކިަނ ިފިރހެނުންނެވެ.

ިޛކްރު  ހުރެގެންކިުރ  ަޞފާފަރުބަދަމީަތގިައ  ކިުރމިަތލިައގެންހުރެ  ިޤބްލައަށް 
މަރުވާ  ދެން  ދުޢާކުރީާނއެވެ.  ދެމެދުގިައ  ިޛކުރެއްގެ  ކޮންމެ  ިތންފަހަރިުކޔިައ 
ފަރުބަދިައން ފިައބިައގެން ަޞފާފަރުބަދައަށް ިހނގިައފިައދީާނއެވެ. އިަދ ފިެހކުލިައގެ 
ހަތްބުރިުހނގިައ  ިމގޮތަށް  ދުވީާނއެވެ.  ބާރަށް  ިފިރހެނުން  ދެމެދުގިައ  ދެއިަލ 
ަސޢްޔު ފިުރހަމަކުރީާނއެވެ. ަޞފިާއން މަރުވާއަށް އީެއ ބުރެކެވެ. އިަދ މަރުވިާއން 

ަޞފާއަށް އީެއ އެހެންބުރެކެވެ.

ަސޢުްޔ ކުރްުނަސޢުްޔ ކުރްުނ

ޠަވާފޮްކްށ ިނމުމްުނ

ިތްނފަހުަރ ިމިޛކްުރ ތަކްރާުރކުރާީނއެވެ.

ެދްނ ަޞފާފުަރަބދިައްނ ފަިއާބީނއެވެ.

ެދްނ މުަރވާ ހަމަަޔްށ ެދވުމްުނ

ެދްނ ަޞފާ ފުަރަބދައްަށ އަރާީނއެވެ.

ބިަލީމހަކު ނުވަތަ ނުކުޅެދީޭމހަކު ފުރޮޅީުލ ގޮނިޑއެއްގިައ 
ިއނދެ އަޅުކަންފިުރމަކުރުމުގިައ މައަްސލައެއްނެތެވެ. 
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ޙިައުޟވީެރްނާނިއ ިނފްާސވިެރްނަންށ ަސޢްުޔކުުރްނ ހުއްަދވާެނއެވެ.

ޢުމްރާވިެރޔާގެ  ކުރުމަށްފަހު  ަސޢްޔު 
ް ބޯބޭލުން ނުވަތަ ބޯކޮށުނ

އެންމެރަނގީަޅ ބޯބޭލުމެވެ. ބޯކޮށާނަމަ 
ބޯއެއްކޮށް ކޮށުން ލިާޒމްވާނެެވެ. 

އަނގުލެއްގެ  ކޮށީާނ  ިއްސތިަށގަނޑުން  އަންހެނުން 
)ިއނިްޗއެއްގެ( ިމންވަރަށެވެ.

ިހނގުްނ ާބރަްށ  އަވަހްަށ  އަވްަސ  ެދމެދުގިައ  ެދއީަލގެ  ފިެހކުލިައގެ 

ިމިހާސުބން ޢުމްރާގެ އަޅުކަްނ ިނމީުނއެވެ. އެހްެނކަމްުނ 
ިއޙްރާމްގެ ަސަބުބން ޙަރާމިްވ ހިުރހިައކަމެއް ޢުމްރާވިެރާޔއްަށ ޙަލާލީުވއެވެ.

އިަދ ިންނމީާނ މްަރވާިއނެްނވެ.ަސޢުްޔ ފާަށީނ ަޞފާިއނެްނވެ. 

ަބަދ
ފަުރ
ފާ 
ަޞ

ަބަދ
ފަުރ
ވާ 
މަްރ
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ޙައްޖުމަހުގެ ުނވަވަަނ ވަނަދުވްަސޙައްޖުމަހުގެ އްަށވަނަދުވްަސ

ޙައްޖުގެ ޢަމަލުތައް ފެއްޓީޭނ ޙައްޖުމަހުގެ އަށްވަނަދުވަހުން 
ފިެށގެންނެވެ. ތަރިުވޔާ ދުވަހޭ ިކޔީަނ ިމދުވަހަށެވެ.

ިއޙްރާމްބަންނީާނ  ޙައްޖަށް  ޙައްޖުކުރީާމހާ  ތަމައްތުޢުކޮށް 
ިމދުވަހު ުޟޙާ ވަގުތުގައެވެ.

ތެރިެއން  ރުކުންތަކުގެ  ޙައްޖުގެ  ހުރުމީަކ  ޢަރަފާތުގިައ 
ރުކުނެކެވެ. ީކިރިތ ރޫަސލzާ ޙީަދޘް ކުރެއިްވއެވެ.

ޙައްޖީަކ ޢަަރފާތެވެ.
އެންމެ  ިއރުއިެރ  މައްޗަށް  އެދުވަހެއްގެ  އެދުވަހީަކ 

ހެޔޮދުވަހެވެ.
އެއްވާ  ޢަރަފާތިުބމަށް  ޙައްޖުވިެރން  އެންމެހިައ  އެދުވަހީަކ 
ިމބޮޑުވެގެންވާދުވަހު  ޙައްޖުވިެރން  އެގޮތުން  ދުވަހެވެ. 
ޢަރަފާތުގިައ  ިއރުއޮއެްސންދެން  ފިެށގެން  މެންދުރުން 

ިތބޭނެއެވެ.

މާތް ނިަބއްޔzާ ޙީަދޘްކުރެއިްވއެވެ.
އެދުވަހެއްގިައ هللا ަތޢާލާ  ިގަނިއން  ދުވަހަށްވުރެ  ޢަަރފާތް 
އަޅަުތކުން ަނަރކިައން ިމިނވަންކަުރއްވާ ދުވަހެއް ނުވެއެވެ. އިަދ 
)އަޅަުތކުންނިާއ( ކުއަްތންވެ  ިއލާހު  ިޢއްޒަތްވަނަްތ މިަތވިެރ 
ިތަޔަބިއީމހުންނާމެދު   ދެންއެއަށްފަހު  ވިޮޑގަނަްނވާނެއެވެ. 
މަލިާއކަތުނަްނށް އިެއލާހު ފަޚުރުވިެރވެވިޮޑގަނަްނވާނެއެވެ. ދެން 
އިެއލާހު ުސބުޙަާނހޫ ވަަތޢާލާ ވީަޙކަުރއްވާނެތެވެ. އަެބިއީމހުން 

އެދީެނ ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

ިއފްރާދުކޮށް  އިަދ  ިޤރާންކޮށް  އިަދ  ތަމައްތުޢުކޮށް 
ޙައްޖުކުރީާމހާ މެންދުރުވުމުގެކިުރން ިމނާއަށް ިދއުން  

އިަދ މެންދުރުނަމާދިާއ ޢުަޞރުނަމާދިާއ މަޣިްރބްނަމާދިާއ 
ިޢާޝނަމާދު ޖަމްޢުކުރުމެއްނިެތ ޤްަޞރުކޮށް އެނަމާދުތަކުގެ 

ވަގުތުތަކުގިައ ކުރުން 
 އިަދ ޙައްޖުމަހުގެ ނުވަވަނަރޭ ިމނާގިައ ރޭކުރުން  އިަދ 

އެތަނުގިައ ފިަތްސނަމާދުކުރުން 
ިމނާގިައ  ޙައްޖުވިެރޔާ   ުސންނަތީަކ ތަރިުވޔާދުވަހުގެރޭ 
ރޭކުރުމެވެ. އިަދ ނުވަވަނަރޭގެ ފިަތްސނަމާދުކޮށް ިނމުމުން 
ިއރުއަރަންދެން މަޑުކުރުމަށްފަހު ތަލިްބޔިާކޔަމުން هللا އަށް 

ިޛކުރުކުރަމުން ޢަރަފާތަށް ިހނގިައގަތުމެވެ.

ތަރިުވޔާ ދުވަހު ކަންތައްކުރަނީްވ ގޮތީަކ:

ިއުރ އީެރއުްސރްެނމެނުދުރ ކުިރްނ

ިއުރ އޮއެްސްނދްެނ

ޢަރަފާތްދުވްަސތުަރިވާޔ ުދވްަސ

ިމާނގަިއ ރޭކުުރްނ

މްެނދުުރަނމާދު 
ޢަްޞުރަނމާދު 
މަޣްިރްބަނމާދު 
ިޢާޝަނމުާދ

އަހަުރމްެނ އެެދީނ އުެދވަހުގެ ހޮެޔަދުރމައާިއ މާތްކަްނ هللا ތަޢާލާ އަހަުރމެނަްންށ ިމްނވުަރ ކުެރއްވުމެވެ.
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ޢާއްމުކޮްށ ކުރެވޭ ަބއެއްކުށްތަކުގެ ތެރޭގިައ...ޙައްޖުމަހުގެ ުނވަވަަނ ުދވްަސ

މެންދުރު  ފޭަސހަވެގެންވާނަމަ  ޙައްޖުވިެރޔާއަށް 
ފޭބުން  ނިަމރާވީާދއަށް  ވަގުތުވުމުގެކިުރން 
ވުމުން  މެންދުރުވަގުތު  ދެން  ުސންނަތްވެގެންވެއެވެ. 
ޚުޠުބާދެއްވާނެއެވެ.  ީމސްތަކުންނަށް  ިއމާމީްމހާ 
އެއްބަނިްގއާ  ޙައްޖުވީެރންނިާއގެން  ޚުޠުބާއަށްފަހު 
ދެގަމަތުން މެންދުރުނަމާދިާއ އްަޞރުނަމާދު ޖަމްޢުކޮށް 
ޤަސްރުކޮށް ކުރާނެއެވެ.  ިމގޮތަށް ނަމާދު ކުރުމަށްފަހު 
ޢަރަފާތުގެ ަސރަޙައްދު ތެރެއަށް ވަދެ ިއރުއޮއެްސންދެން 
އެތާހުންނީާނއެވެ. އިަދ ިމމާތްވެގެންވާދުވަހު ޙައްޖުވިެރޔާ 
ިކޔުމުގައްޔިާއ  ހޭދަކުރަންވީާނ ތަލިްބޔާ  ވަގުތު  އޭނާގެ 
ިއސިްތޣްފާރުކުރުން  އިަދ  ިޛކުރުކުރުމުގައެވެ. 
ިގނަކުރުމިާއ ތަހީްލލިުކޔުމިާއ هللا އަށް  ުޝކުރުކުރުމިާއ  
ޚޫުޝޢަތްތިެރކަމިާއ  އިަދ  ޙަމްދުކުރުމުގައެވެ. 
ކިުރމިަތލިައގެންހުރެ   ތަޢާލާއަށް  هللا  ިނކަމިެތކަމާއެކު 
އިަދ  އަހްލުންނަށިާއ  ިތމާއިަމއްލަނަފަްސށިާއ  

މުސިްލމްއަޚުންނަށް ހެޔޮދުޢާ ކުރުމުގައެވެ. 

މުޒްދިަލފާއަށް  ިއރުއޮއުްސމުން  މަޑުކުރުމަށްފަހު  ބޭރުގިައ  ޢަރަފާތިުބމުގެ 
ިދއުން ، ިމގޮތަށް ކަންތައްކިުރީމހަކަށް ޙައްޖެއް ނިުލބޭނެއެވެ.

ިއރު އޮއުްސމުގެ ކިުރން ޢަރަފާތުން ިނކުމެގެން ިދއުމީަކ ހުއްދަކަމެއްނޫނެވެ. 
އެހީެނ އީެއ މާތް ނިަބއްޔާ  ަޞއްލަهللا ޢަލިައިހ ވަަސއްލަމް ކަންތައްކުރެއިްވ 

ގޮތިާއ މީުޅނިްޚލާފުގޮތެކެވެ.

ޖަބަލުއްރަޙްމާއަށް އެރުމަށްޓަކިައ ތޮއްޖިެހ އެހެނީްމހުންނަށް އުދަނގޫވާގޮތަށް 
ކަންތައްކުރުމިާއ އިަދ އެފަރުބަދިައގެ އެންމެ މައްޗަށް އެރުމިާއ އެތަނުގިައ 
އަތްކާއްތިައ ހެދުމިާއ އެތަނުގިައ ނަމާދުކުރުންފަދަ ކަންތައްތަކީަކ ަޝރުޢުގެ 
އްަސލެއްނުވާ ިބދުޢަތަކެއްގެ ިއތުރުން ިޞއީްޙ ގޮތުންނިާއ ިޖްސމީާނ ގޮތުން 

ގެއްލުންހިުރކަންކަމެވެ.

ް ދުޢާކުރިާއރު ޢަރަފާތުފަރުބަދައަށް ކިުރމިަތލިައގެނިްތބެ ދުޢާކުރުނ

ިމަބރަކާތްތިެރ ދުވަހުގިައ  ިމމާތްދުވަހުގެ ދަރުމައިާއ ޘަވުާބ ގެއިްލގްެނ ިހގިައާދެނފަަދ 
ކުށްތަކުްނ ޙައްޖުވިެރްނ ދުުރހެލިވެ ިތެބންވާނެއެވެ.

ޢަރަފާތްދުވްަސ 

ޢަރަފާތު ިބމުގަިއ

ިއުރއޮއްުސމްުނ

މުޒްަދިލފާއަްށ

މްެނދުުރަނމާާދިއ 
ޢަްޞުރަނމާދު 

ިއްސޮކްށ ޖަމްޢުކޮްށ 
ޤްަޞުރޮކްށ ކުުރްނ

ުސްނަނތީަކ ުދޢާކުރާިއުރ ިޤްބލައްަށ ކިުރމިަތލިައގްެނހެުރ ުދޢާކުރުމެވެ.
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މުޒްދިަލފާއަށެވެ.  ޙައްޖުވިެރންދީާނ  ިއރުއޮއުްސމުން 
ިޢާޝ  ނަމާދިާއ  މަޣިްރބު  ދެވުމާއެކު  ހަމައެތަނަށް 
ޖަމްޢުކޮށް  ދެގަމަތުން  އެއްބަނިްގއިާއ  ނަމާދު 
ޤްަޞރުކޮށްކުރީާނއެވެ. ދެން އެތަނުގިައ ރޭކުރީާނއެވެ.

ކުށްތަކުގެ  ކުރާ  ޙައްޖުވިެރން  ބައެއް  މުޒްދިަލފާގިައ 
ތެރޭގިައ..

މުޒްދިަލފިާއން  ިހލައީަކ  އުކާ  ޖަމްރާއަށް 
ދިެކގެން  ިހލަތަކެއްކަމުގިައ  ހޮވަންޖެހޭ 
ޖަމްޢުކޮށް  ިޢާޝނަމާދު  މަޣިްރބްނަމާދިާއ 

ް ޤްަޞރުކުރުމުގެ ކިުރން ިހލަހޮވާން ިދއުނ

ޖަމްރާއަށް އުކާ ިހލަ ދޮވުން

އެރޭ ފިަތްސވަންދެން މުޒްދިަލފާގިައ ިތބުމީަކ ވިާޖބެކެވެ. 
އެރޭ ރޭގަނޑު ދެބިައވަންދެން މުޒްދިަލފާގިައ ިތބުމަށްފަހު 

މުޒްދިަލފާމުޒްދިަލފާ

ިއުރއޮއްުސމްުނ

މުޒްަދިލފާގަިއ

ރޭކުުރްނ

ފިަތްސަނމުާދ ކުުރްނ

ުދޢާ ކުުރްނ

ިހލަހޮވުްނ

ިމާނއްަށ ިދއުްނ

މަޣްިރްބަނމާާދިއ  
ިޢާޝަނމާދު 
ޖަމްޢުޮކްށ 

ޤްަޞުރޮކްށ ކުުރްނ

ިމނާއަށް ިދއުމަށް ހުއްދަދިެވފިައވީަނ ހަމައެކިަނ އަންހެނުންނިާއ ބިަލީމހުންނިާއ ޙައްޖުމަހުގެ ުނވަވަަނދުވަހުގެ
ކުޑަކިުދންނިާއ އީެމހުންގެ ކަންތަކާ ޙަވާލުވެގެނިްތިބ ީމހުންނަށެވެ. 

އަވިަދވެއްޖެނަމަ   ފިަތްސނަމާދުން  ފަހު  ިތބުމަށް  ގިައ  މުޒްދިަލފާ  އެރޭ  ދެން 
ނަމަވްެސ  ކޮންމެތަނެއްގިައ  މުޒްދިަލފާގެ  ނުވަތަ  ޙަރާމުގިައ  މްަޝޢަރުލް 
ކުރުމީަކ  ިޛކުރު  ދުޢާކޮށް  ިގނިަގނިައން  ކިުރމިަތލިައގެންހުރެ  ިޤބްލައަށް 
މްުސތަޙައްބު ވެގެންވާކަމެކެވެ. ދެން ިއރުއެރުމުގެ ކިުރން ިމނާއަށް ދީާނއެވެ. 

އިަދ ދާމަގުމީަތގިައ ބޮޑުޖަމްރާއަށް އުކުމަށްޓަކިައ ހަތިްހލަކޮޅު ހޮވީާނއެވެ.

ނުވަތަ  މަޑުނުކުރީާމހާ  މުޒްދިަލފާގިައ  އެއްގޮތަށް  ުސންނަތާ  ގެ   zާރޫަސލ
ރޭނުކުރީާމހާ އެދޫކޮށީްލ ޙައްޖުގެ ވިާޖބުތަކުގެ ތެރިެއން ވިާޖބެކެވެ. އެހެންކަމުން 
ފިުރހަމަ  ޙައްޖު  އޭނާގެ  ދޭންޖެހޭނެއެވެ. ނޫންނަމަ  ިފދުޔަ  ދޫކޮށިްފީމހާ  އެކަން 

ނުވާނެއެވެ.
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ޙައްޖުމަހުގެ ިދހަވަނަދުވްަސޙައްޖުމަހުގެ ިދހަވަނަދުވްަސ

ިމދުވަހީަކ ކިަތލުމުގެ ދުވަހެވެ. ބަރަކާތްތިެރ އްަޟޙާ ީޢދުގެ ފުރަތަމަދުވަހެވެ. 
ިމދުވަހު ިމނާއަށް ދެވުމުން ޖަމްރަތުލް ޢަޤަބާއަށް ދާން އަވްަސވެގަންނާށެވެ.

ެދްނ ޮބޑުޖަމްރާއާ ހަމަަޔްށ ެދވުމްުނ ތަލިްބާޔިކުޔްނ ހުއްޓާލާފިައ 
އްަނަނިނިވ ކަްނތައް ކުރާެށވެ.

ިއްސކޮށް  ިމތަރީުތބުން ކަންތައްގެނިްދއުން މޮޅިުއތުރެވެ. ނަމަވްެސ އިެއންކަމެއް 
ފްަސކުރުމުގިައ ގޯހެއްނެތެވެ. ފަހެ ޙައްޖުވިެރޔާ ޖަމަރަތުލް ޢަޤަބާއަށް ިހލައުކިައިފނަމަ 
ފުރަތަމަ ތަޙައްލުލު އޭނައަށް ފިުރހަމަ ކުރެވީުނއެވެ. އިަދ އަނީބންނާ ިޖމާޢުވުން 

ިފޔަވިައ ިއޙްރާމްގެ ަސބަބުން މަނިާވ ހިުރހާކަންތަކެއް ކުރުން ހުއްދަވާނެއެވެ.

ިވދިިވދިގްެނ  ވިަކވިަކްނ  ހަތިްހލޮަކޅު  ޮބޑުޖަމަރާއްަށ 
އުކްުނ.... އިަދ އުކާ ޮކްނމެ ފަހަރަކު ތަކީްބރު ިކޔްުނ

މާމޮޅިުއތުރެވެ.  ޯބކުރުކުރްުނ...ބޭލްުނ  ުނވަތަ  ބޯބޭލްުނ 
އަންހެނާ އޭނާގެ ޮބލްުނ ޮކށީާނ ިއނިްޗއެއްގެ މިންވަރެވެ.

ހަދުްޔ ކަިތލްަނޖެހީޭމހާ ހަދުްޔ ކަިތލްުނ

1

2

3

ީޢދުތަކީްބރު  ިހލައުކުމަށްފަހު  ޢަޤަބާއަށް  ޖަމަރަތުލް  ިމދުވަހު  ޙައްޖުވިެރޔާ 
ިކޔަންފަށާންވާނެއެވެ. އީެއ ..

ނޭދެވޭ  ވަރަށިްގނަ  ފަރާތުން  ބައެއްޙައްޖުވިެރންގެ  ިހލައުކުމުގިައ  ޖަމްރާއަށް 
ކަންތައްތައް ފެނެއެވެ. އޭގެތެރޭގިައ:

ިދމާއަށެވެ.  ަޝިއޠާނުންނާ  ިހލައުކީަނ  އީެމހުން  ދެކޭގޮތުގިައ  ބައެއީްމހުން 
ނަމަވްެސ ޖަމްރާތަކަށް ިހލައުކުމީަކ هللا އަށް ިޛކްރުކުރުން ޤިާއމްކުރުމަށްޓަކިައ 

ކުރާކަމެއްގެ ގޮތުގިައމެނީުވ ނުވެއެވެ.
ފަދައެއްޗިެތ  ކުޑަ  ފިައވާނިާއ  ިހލަތަކިާއ  ބޮޑިެތ  ިހލައުކުމުގިައ  ޖަމްރާއަށް 

އުކުން... ިމީއ ީދނުގިައ ހައްދުފަހަނައަޅިައިދއުމެވެ.
ިމީއ  ހެދުން...  ތަޅާފޮޅިައ  ތޮއްޖިެހ  ޖަމްރާތަކުގެކިައީރ  ިހލައުކުމަށްޓަކިައ 

ވަރަށްބޮޑު ކުށެކެވެ.
އެއްފަހަރާ ހިުރހާ ިހލައެއް އުކުން... ިމފަދަ ޙާލަތުގިައ އީެމހަކަށް އެއެއްލީުނ އެންމެ 
ިހލަކޮޅެއްކަމުގިައ މެނީުވ ނުވާނެއެވެ. އިަދ ަޝރުޢުވެގެންވީަނ އެއިްހލައަށްފަހު 

އަނެއިްހލަ އެއްލުމެވެ. އިަދ ކޮންމެ ިހލައަކާއެކު ތަކީްބރިުކޔުމެވެ.
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ިހލައުކުމީަކ ޙައްޖުގެ ވިާޖބުތަކުގެ ތެރިެއން ވިާޖބެކެވެ. އެހެންކަމުން ިހލައުކުން 
ދޫކޮށިްފީމހާ ިފދުޔަ ދޭންޖެހޭނެއެވެ. ނޫންނަމަ އޭނާގެ ޙައްޖު ފިުރހަމަނުވާނެއެވެ. 

ިހލައުކުންވީަނ ހަތަރު ދުވަހުއެވެ. އީެއ:

ިމދުވަހު ިހލައުކަންވީާނ ހަމައެކިަނ ޖަމްރަތުލް ޢަޤަބާއަށެވެ.އީެއ ބޮޑު ޖަމްރާއެވެ. 
އުކަންވީާނ ހަތް ިހލަކޮޅެވެ. އިަދ ކޮންމެ ިހލަކޮޅަކާއެކު ތަކީްބރިުކޔަންވާނެއެވެ.

އުކަންވީާނ  ިހލައުކަންވާނެއެވެ. އިަދ  ޖަމްރާއަށްވްެސ  ިތން  ތަކުގިައ  ިމދުވްަސ 
ކޮންމެ ދުވަހަކުވްެސ ިއރުމެދުން ިފލުމުންނެވެ. އިަދ ކޮންމެ ޖަމްރާއަކަށް ވްެސ 
އުކަންވީާނ ހަތިްހލަކޮޅެވެ. އިަދ ކޮންމެ ިހލަކޮޅަކާއެކު ތަކީުބރު ިކޔަންވާނެއެވެ.

ދެން  ކުޑަޖަމްރާއަށް  ފުރަތަމަ  ިހލައުކީާނ  ދުވްަސތަކުގިައ  އައްޔާމުއްތްަޝީރޤްގެ 
މެދު ޖަމްރާއަށް އެއަށް ފަހު ބޮޑު ޖަމްރާއަށެވެ.

ިއރު  އެދުވަހުގެ  އެންމެރަނގީަޅ  ިހލައުކުން  ޖަމްރާއަށް  ބޮޑު  ދުވަހު  ީޢދު 
އީެރއުްސރެން ިއރުމެދުން ިފލުމާހަމައަށެވެ. ނަމަވްެސ އެދެމެދުގިައ ިހލައުކުމަށް 
ނުތަނަވްަސ ވެގެންވާނަމަ އެދުވަހުގެ ިއރު އޮއިްސ ރޭގަނޑު ވުމުންވްެސ ިހލައުކުން 

ަޝރުއުވިެވގެންވެއެވެ.

ީޢުދ ުދވްަސ

އައްާޔމުއްތްަޝީރޤުގެ ިތްނދުވްަސ

ިހލައުކަްނ ހްުނާނެނ ގޮތްިހލިައގެ ޮބޑިުމްނ

މާއްކާިމާނ

ޮބޑު ޖަމްރާ

ޮބޑު ޖަމްރާ

190 ީމޓަރ 150 ީމޓަރ

މެދު ޖަމްރާ ކުޑަ ޖަމްރާ

ިހލަ އުކުްނިހލަ އުކުްނ
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އައާްޔމުއްތްަޝީރޤުޠަވާފުލް ިއފާާޟ

طواف اإلفاضة އީަކ ޙައްޖުގެ ޠަވާފެވެ. ިމޠަވާފަށް  طواف الركن އޭވްެސ ިކޔައެވެ. 

އޭ ިކޔީަނވްެސ ިމޠަވާފަށެވެ. الزيارة  އިަދ ހަމައެގޮތަށް  طواف 

ީޢދުދުވަހުގެ  ރުކުނެކެވެ.  ތެރިެއން  ރުކުންތަކުގެ  ިއފާާޟއީަކ ޙައްޖުގެ  ޠަވާފުލް 
ހައްޖުވިެރޔާދީާނ ޠަވާފުލިްއފާާޟ  ިހލައުކުމަށްފަހު  ޖަމަރަތުލްޢަޤަބާއަށް  ހެނދުނު 
ދީާނ  ޙައްޖުކުރީާމހާ  ތަމައްތުޢުކޮށް  އެއަށްފަހު  މައްކާއަށެވެ.  ކުރުމަށްޓަކިައ 
ޙައްޖުކުރީާމހާ  ިއފްރާދުކޮށް  އިަދ  ިޤރާންކޮށް  ހަމައެގޮތަށް  ކުރުމަށެވެ.  ަސޢްޔު 
ިމނާގެ  އިަދ  ަސޢުޔުކުރީާނއެވެ.  ަސޢްޔުނުކުރާނަމަ  ޠަވާފުލްޤުދޫމާއެކު  ކިުރން 
ިތންދުވަހު ޖަމްރާތަކަށް ިހލައުކުމަށްފަހު މައްކާއަށް އިައްސ ޠަވާފުލިްއފާާޟކުރަން 

ލްަސކުރުމީަކ ހުއްދަކަމެކެވެ.

އައާްޔމުއްތްަޝީރޤު ފެށީޭނ ޙައްޖުމަހުގެ އެގާރަވަނަރޭ ވަނުމާ އެކުގައެވެ.
ީޢދުދުވަހު ޠަވާފުލިްއފާާޟކުރުމަށްފަހު  އައްޔާމުއްތްަޝީރޤުގެ ިތންދުވަހުގެ ރޭތަކުގިައ 
މަޑުކުރީާނ  ިމނާގިައ  ބޭނުންވީާމހާ  އަވްަސކުރަން  ރޭކުރަންވާނެއެވެ.  ިމނާގިައ 
ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައެވެ.  ވީަޙބްަސފުޅުގިައވާގޮތަށް  ތަޢާލާގެ  هللا  އީެއ  ދެރެއެވެ. 

ބަޤަރޫާސރަތުގެ 203 ވަނަ އާޔަތުގެ މާނިައގިައ ވެއެވެ.
އައްޔާމުއްތްަޝީރޤުގެ  )އެބީަހ  ދުވްަސތަކެއްގިައ  ކަނޑައިެޅގެންވާ  ))ޢަދަދު 
ިތންދުވަހު( މާތް هللا ހަނދުމަކޮށް ތަކީުބރިުކއިައ އުޅޭށެވެ. ފަހެ ދެދުވަހުތެރޭގިައ   
ފާފައެއްނެތެވެ.  މައްޗަށް  އީެމހެއްގެ  ފަހެ  ދަންނާށެވެ!  އަވްަސވެގަތީްމހާ 
މައްޗަކަށްވްެސ  އޭނާގެ  ފަހެ  ލްަސވެގަތީްމހާ  ހަމަކޮށް(  )ިތންދުވްަސ  އިަދ 
މާތް هللا  ފާފައެއްނެތެވެ. އީެއ ތަޤްވާވިެރވެއްޖީެމހާއަށެވެ. އިަދ ިތޔަބިައީމހުން 
އަށް ތަޤްވާވިެރވާށެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ިތޔަބިައީމހުން ިޤޔާމަތްދުވަހުން މަޙަްޝރަށް 

ފޮނުއްވީޭނ އިެއލާހުގެ ޙްަޟރަތައްކަން ދަންނާށެވެ.((
ިމދުވްަސތަކުގިައ ޙައްޖުވިެރާޔގެ މައްޗްަށ ވީަނ ޮކްނމެދުވަހަކުވްެސ ިއުރމެދްުނފިލުމުން ިތްނޖަމްރާއްަށ 
ުދޢާކުރްުނ  ިޛކްރުކުރުމިާއ  ިކޔުމެވެ.  ތަކީްބރު  އެއްލިާއުރ  ިހލޮަކޅެއް  ޮކްނމެ  ިހލައުކުމެވެ. 
ިގަނކުރުމެވެ. ރިުޅވިެރކަމިާއ ޒުވުާބކުރުމިާއ ތޮއްޖެހުމުން ދުރުހެލިވުމެވެ. މެދު ޖަމްރާއިާއ ކުޑަޖަމްރާއްަށ 
ިހލައުކުމަށްފަހު ކިުރއްަށޖިެހލުމަށްފަހު ިޤްބލައްަށ ކިުރމިަތލިައގްެނހުރެ ދެއަތްއުފުލިައގްެނ ުދޢާކުރުމީަކ 
އެދީޭމހާ  އަވްަސކުރުމްަށ  ުދޢާކުރުމެއްނެތެވެ.  ިހލައުކުމަށްފަހު  ޮބޑުޖަމްރާއްަށ  ުސންނަތެކެވެ. 
ާބރަވަނަދުވަހުގެ ިއުރމެދްުނފިލުމަށްފަހު ިތްނޖަމްރާއްަށ ިހލައުކްުނ ވިާޖބުވާނެއެވެ. އިަދ އެއަށްފަހު 
ިއުރއޮއުްސމުގެކިުރން ިމނިާއން ިނކުންނަންވާނެއެވެ. ިމނިާއން ނިުނކުމިެވ ހުއްޓާ ިއުރއޮއިްސއްޖަެނމަ 

ތޭރަވަނަދުވަހު ިހލައުކުމްަށޓަކިައ އެރޭ ިމނާގިައ މަޑުކުރުން ލިާޒމްވާނެއެވެ.
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ޙައްޖުގެ ރުކުްނތަކާިއ ވިާޖުބތައްޠަވާފުލް ވަދާޢް

ފީަޤރުންނަށް  އެތަނުގެ  ކިަތލުމަށްފަހު  ބަކިަރއެއް  މައްކާގިައ  ިދނުމީަކ  *ިފދުޔަ 

ބެހުމެވެ. އިަދ އޭގެމްަސ އޭނާ ކިައގެން ނުވާނެއެވެ.

ޠަވާފުލްވަދާޢީަކ ޙައްޖުގެ ވިާޖބުތަކުގެ ތެރިެއން އެންމެފަހު ވިާޖބެވެ. ޠަވާފުލްވަދާޢު 
ކުރަންޖެހީޭނ ދަތުރުފަށަން ގާތްވުމުން ދަތުރުފެށުމުގެ ކުޑަ ިއރުކޮޅެއް ކިުރންނެވެ. 
ޙިައުޟވިެރޔާއިާއ ިނފްާސވިެރޔާ ިފޔަވިައ އެހެނީްމހަކަށް ޠަވާފުލްވަދާޢް ދޫކުރުން 
ޠަވާފުލްވަދާޢުކުރުން  ފަރާތުން  އެދެބިައީމހުންގެ  ފަހެ  ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ. 

އުފިުލގެންވެއެވެ.

ިތަޔަބިއީމހްުނގެތެެރިއްނ އެކަކުވްެސ އީެމހެއްގެ އްެނމެ ފަހު ޢަހްދީަކ ގެފުޅުކަމުގިައ 
)އެބީަހ މައްކާގިައ ހޭދަކުރާ އްެނމެ ފަހު ވަގުތަީކ ގެފުޅުވަަށިއ ޠަވާފްކުުރްނކަމުގިައ( 

ހަދިައފުމްަށދްާނދްެނ މުެނީވ ުނފުރާ ހިުށކަމެވެ.

ިއޙްރާމް ަބންުނ

ޠަވާފްކުުރްނ )ޠަވާފުލްިއފާާޟ(

ްނ ުރ ކު ރޭ ިއ  ިލފާގަ ަދ މުޒް

ޖަމްރާތަކްަށ ިހލައުކުްނ

1

ީމޤާތްުނ ިއޙްރާމްަބންުނ 1

3

3

5

ޠަވާފުލްވަދާޢްކުރްުނ 7

ޢަރަފާތުގިައ މަޑުކުުރްނ

ިއުރއޮއްެސްނދްެނ 
ޢަރަފާތުގިައ މަޑުކުުރްނ

ަސޢްުޔކުުރްނ

ތްަޝީރޤުގެދުވްަސތަކުގިައ 
ިމާނގަިއ ރޭކުުރްނ

ޯބބޭލްުނ ުނވަތަ ޮކުށްނ

2

2

4

4

6

ޙައްޖުގެ ުރކުްނތައް

ޙައްޖުގެ ވާިޖުބތައް

ޙައްޖުގެ ރުކުނެއް ދޫކޮށްިފަނމަ އީެމހަކަށް ޙައްޖު ނުިލބޭނެއެވެ.

ޙައްޖުގެ ވިާޖބެއް ދޫކޮށްފީިމހާ ިފދުޔަ* ދްޭނޖެހެއެވެ. ިފދަުޔ ުނދިީފަނމަ 
އީެމހެއްގެ ޙައްޖު އިުނވާނެއެވެ. 

ޠަވާފުލް  މައްކިާއންނުކުތުގެކިުރން  އަދާކޮށިްނމުމަށްފަހު  މަނިާސކު  ޙައްޖުގެ 

ިމއަމުރުފުޅަށް  ގެ   zާރޫަސލ ީކިރިތ  އީެއ  ވަދާޢުކުރަންޖެހޭނެއެވެ. 
ިކޔަމަންވުމަށްޓަކައެވެ.
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މުއިުމްނ އްަނހެނުނަްންށ ޚާއަްޞޙުކުމްތައް

އަންހެނާއަށް ޙައްޖު ވިާޖބުވުމުގިައ މަޙްރަމެއް ހުރުން 
ަޝރުޠު ވެގެންވެއެވެ.

މަޙްރަމީަކ: ނަަސބުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ހުއްދަވެގެންވާ 
ަސބަބަކުން އީެމހަކާ ދިާއީމގޮތެއްގިައ ކިައވިެނކުރުން 
އެއަންހެނާގެ  ނުވަތަ  ީމހާ  ިފިރހެން  ޙަރާމްވާ 
ބައްޕަ  ިމާސލީަކ:  ގޮތުގެ  ނަަސބުގެ  ިފިރީމހާއެވެ. 
ގޮތުގެ  ަސބަބުގެ  ދިަރއެވެ.  ނުވަތަ  ބޭބެ  ނުވަތަ 
މަންމަގެ  ނުވަތަ  ބޭބެ  ގޮތުން  ިކރުގެ  ިމާސލީަކ: 
)އެބީަހ  އެވެ.  ދިަރ  ިފިރީމހާގެ  ނުވަތަ  ިފިރީމހާ 
ޙަރާމްވާ  ކިައވިެނ  ދިާއމަށް  އެއަންހެނާއިާއ 

ިފިރހެނާއެވެ.( ިމކަމުގެ ދީަލލީަކ ނިަބއްޔާ z ގެ 
ިމޙީަދޘްފުޅެވެ.

“އެއްވްެސ ިފިރހެނަކު އަންހެނަކާއެކު ،  އެއަންހެނާގެ 
މަޙްރަމާއެކު މެނީުވ އެކިަނނުވާށެވެ. އިަދ އަންހެނާ 
ދަތުރުނުކުރާށެވެ.  މެނީުވ  މަޙްރަމަކާއެކު  އޭނާގެ 
ގެ  هللا  ދެންނިެވއެވެ.  ތެދުވެ  ީމހަކު  އިެހނދު 
އަޅުގަނޑުގެ  ހަމަކަށަވަރުން  އެވެ.   zާރޫަސލ

އްަނހާެނއާިއ ިފިރހާެނގެ މައްަޗްށ ޙައްޖުވާިޖުބވުމުގެ ަޝރުޠުތައް

މްުސިލމަކަްށވްުނ

މްުސިލމަކަްށވްުނ

ުބއިްދހުުރްނ

ުބއިްދހުުރްނ

ާބިލޣްވްުނ

ާބިލޣްވްުނ

ިމިނވަަނކްަށވްުނ

ކުޅަދަާނކަްނ ިލިބގެްނވްުނ

މަޙްރަމެއްގެ ގިައގަިއ 
ހުރްުނ ވިާޖުބވާ ަޝރުޠުތައް
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ިމވިެނ އެވިެނ  ިނކުމެއްޖެއެވެ. އިަދ އަޅުގަނޑު  ޙައްޖުވުމަށްޓަކިައ  އަންހެނުން 
ހަނގުރާމައަކަށް ިދއުމަށް ނަނިްލއުއްވިައީފމެވެ. އިެހނދު ރޫަސލުهللا ަޞއްލަهللا 
ޢަލިައިހވަަސއްލަމް އޭނާއަށް ިވދާޅިުވއެވެ. ދާށެވެ! އިަދ ކަލޭގެ އަންހެނުންނާއެކު 

ޙައްޖުކުރާށެވެ.”

1- އަންހެނާ ކުރާ ޙައްޖީަކ ުސންނަތް ޙައްޖެއްނަމަ އިަދއެއަންހެނާއީަކ ީމހެއްގެ 
އަތްްބެއްނަމަ ޙައްޖުކުރުމަށް އޭނާގެ ިފިރީމހާގެ ިއޛްނަ ހޯދަންޖެހޭނެއެވެ.

2- ިފިރހެނެއްގެ ބަދަލުގިައ އަންހެނަކު ޙައްޖިާއ ޢުމްރާ ކުރުން ަޞއްޙަވާނެކަމަށް 
ިޢލްމުވިެރން ިއއިްތފާޤުވެއެވެ.  ހަމައެގޮތަށް އަންހެނެއްގެ ބަދަލުގިައ އަންހެނަކު 

ޙައްޖު ނުވަތަ ޢުމްރާކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ.
3- ޙައްޖުކުރުމުގެ ތެރޭގިައ އަންހެނަކު ޙިައުޟ ނުވަތަ ިނފްާސވިެރ ވެއްޖެނަމަ 
ކުރީާނއެވެ.  ފިުރހަމަ  އަޅުކަންތައް  ޙައްޖުގެ  އެއްފަދިައން  އަންހެނެކޭ  ޠިާހރު 
އީެއ  ޠަވާފުކުރުން ިފޔަވައެވެ. ހަމައެގޮތަށް ިއޙްރާމް ބަނުމުގެކިުރން ޙިައުޟ 

ނުވަތަ ިނފްާސވިެރިވއްަސ ިއޙްރާމް ބަނދެވޭނެއެވެ. 
ކަންތައްކުރާފަދިައން  ިފިރހެނީްމހާ  ކިުރން  ިއޙްރާމްބަނުމުގެ  އަންހެނާ   -4

ިހނެއުމިާއ ިނޔަފިަތ ކެނޑުމިާއ ިއްސތިަށ ބޭލުމީަކ އެދިެވގެންވާކަމެކެވެ. 

ޙައްޖުކުރާ އްަނހްެނީމހާއާ ެބހޭ ަބއެއްޙުކުމްތަކުގެ ތެރޭގަިއ.....

އިޭތ  ިއޙްރާމްބަނުމުގެކިުރން  އަންހެނެއްނަމަ  އަޅާފިައވާ  ިނޤާބު   -5

z ޙީަދޘްކުރައްވީަނ: ާ ނަގަންވާނެއެވެ. ީކިރިތ ރޫަސލ

ނަމަވްެސ ިހލިޭފިރހެނުންގެ ކިުރމީަތގިައ ބުރުޤުޢު ނުވަތަ ިނޤާބު ިފޔަވިައ
ފިޮތކޮޅަކުންފަދަ އެއްޗަކުން މޫނިާއ ދެއަތިްތލަ ިނވާކުރުން ހުއްދައެވެ.

ކޮންމެ  އަންހެންވަންތަ  ީޒނަތްތިެރކަމެއްނުވާ  އަންހެނާއަށް  މުޙިްރމް   -6
ހެދުމެއްލުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ. ނަމަވްެސ އެހެދުންވާންޖެހީޭނ ަޝރީުޢހަމަތަކަށް 

ފިެތފިައވާ ހެދުމަކަށެވެ. 
އަޑިުއވޭވަރަށް  ނަފަްސށް  އިަމއްލަ  ިއޙްރާމްބަނުމަށްފަހު  އަންހެނާ   -7

ތަލިްބޔިާކޔުން ުސންނަތްވެގެންވެއެވެ. 
8- ބިަލީމހުންނިާއ އެކު އަންހެނުން މުޒްދިަލފާ ިއން ިމނާއަށް އެރޭގެ މެންދަމުން 

އިަލވުމުން ިދއުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ.

މުޙިްރމް އްަނހާެނ ިނޤާުބ ަނއަޅާހިުށކަމެވެ.

މުއިުމްނ އްަނހެނުނަްންށ ޚާއަްޞޙުކުމްތައްމުއިުމްނ އްަނހެނުނަްންށ ޚާއަްޞޙުކުމްތައް
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ހުއްދަ  ދަތުރުހެދުން  ިދއުމަށްޓަކިައ  އިެމްސިކތަކަށް  މްަސިޖދުއްނަބީަވއީަކ  
ިތނިްމްސިކތުގެ ތެރިެއން އެއިްމްސިކތެވެ. ީކިރިތރޫަސލzާ ޙީަދޘްކުރެއިްވއެވެ.

ިޒޔާރަތްކުރުމީަކ  އިެމްސިކތަށް  ނަމާދުކުރުމަށްޓަކިައ  މްަސިޖދުއްނަބީަވގިައ 
ޙައްޖުކުރުމުގެ ަޝރުޠެއް އިަދ ވިާޖބެއްވްެސ ނޫނެވެ. އިަދ އީެއ ޙައްޖުގެ އަޅުކަމާ 
ގުޅުންހިުރ ކަމެއްވްެސ ނޫނެވެ. އީެއ އަހަރުގެ ކޮންމެ ދުވްަސވަރެއްގިައ ވްެސ 
ހިުރހާ  އެހެން  ިފޔަވިައ  ޙަރާމް  މްަސިޖދުލް  އީެއ  ކަމެކެވެ.  ަޝރުޢުވެގެންވާ 
ިމްސިކތެއްގިައ ކުރާ އެއްހްާސނަމާދުގެ ހެޔޮކަމަށްވުރެ މްަސިޖދުއްނަބީަވގިައ ކުރާ 

އެއްނަމާދުގެ ހެޔޮކަންބޮޑުވެގެންވީާތއެވެ.

ިމްސިކތަށް ވަންނިައރު ކަނާތުފިައ ިއްސކުރަމުން ިކޔީާނ....

ހިުރހާ ިމްސިކތަކަށް ވަންނިައރު ިމދުޢިާކޔުން ަޝރުޢުވެގެންވެއެވެ.

“ިތަޔަބިއީމހްުނ ިތްނިމްސިކތަކަްށ ިދއުމަްށޓަކަިއ މުެނީވ ދަތުުރ ަނހަދެާށވެ. 
)އެީއ( މްަސިޖދުލްޙަރާމާިއ ިތމްަނކަލޭގެފުާނގެ ިމިމްސިކތާިއ )މްަސިޖދުއް ަނަބީވ( 

އަޤާްޞ ިމްސިކތެވެ.”

ފަހެ ިޒާޔރަތް ކުރާީމހާ މްަސިޖދުއްަނަބީވއާ ހަމަަޔްށ ފޯރަިއިފަނމަ

މްަސިޖދުއް ަނބީަވއްަށ ިޒާޔރަތްކުރާނެގޮތް
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މްަސިޖދުއްަނަބީވ އްަށ ވުަނމްަށފަހުގަިއ

އަވްަސވެގަންނީާނއެވެ.  ހޯދުމަށްޓަކިައ  މާތްކަން  ނަމާދުކުރުމުގެ  އިެމްސިކތުގިައ 
އިަދ ރައާުޟގިައ ނަމާދުކުރުމަށް ފޭަސހަވެގެންވާނަމަ އެތަނުގިައ ނަމާދު ކުރުން 
ިވޔްަސ  ތަނެއްގިައ  ކޮންމެ  ިމްސިކތުގެ  އެހެންނޫންނަމަ  އެދިެވގެންވެއެވެ. 

ކުރީާނއެވެ. 

ޤަބުރުފުޅަށް  ދެން  ޤަބުރުފުޅަށެވެ.  ގެ   zާރޫަސލ ދީާނ  އެއަށްފަހު 
ކިުރމިަތލިައގެންހުރެ އަދަބުވިެރކަމާއެކު އެކަލޭގެފާނަށް ަސލާމްދަންނަވީާނއެވެ.

ދެން އެއަށްފަހު ކުޑަކޮށް ކަނާތްފަރާތަށްޖިެހ އަބޫބަކުރުގެފާނު ޤަބުރުފުޅު ކިުރމީަތހުރެ 
އެކަލޭގެފާނަށް ަސލާމްދަންނަވީާނއެވެ. އިަދ އެކަލޭގެފާނަށް ރަޙްމަތްލެއްވުން އިެދ 

ދުޢާކުރީާނއެވެ. 
ދެން ހަމަކިުރއެކޭ އެއްގޮތަށް ކަނާތްފަރާތަށް ޖިެހ ޢުމަރުގެފާނު ޤަބުރުފުޅުކިުރމީަތ 
ހުރެ އެކަލޭގެފާނަށް ަސލާމްދަންނަވީާނއެވެ. އިަދ އެކަލޭގެފާނަށް ރަޙްމަތްލެއްވުން 

އިެދ ދުޢާކުރީާނއެވެ.

1- ިމއުއްމަތުގެ ިތންވަނަ ޚީަލފާ ޢުޘްމާން ިބން ޢައްފާންގެ ިއތުރުން އެތައް ަޞޙީާބން 
ް ފްަސދާނުލިެވފިައވާ ބީަޤޢުގެ އަހުލުވިެރންގެ ޤަބުރުތަކަށް ިޒޔާރަތްކުރުނ

2- އުޙުދު ހަނގުރާމިައގިައ ަޝީހދިުވީމހުންގެ ޤަބުރުތަކަށް ިޒޔާރަތްކުރުން

ް 3- ޤުބިާމްސިކތުގިައ ނަމާދުކުރުމަށްޓަކިައ އިެމްސިކތަށް ިޒޔާރަތްކުރުނ

ބައެއްކުށްތަކަށް  ީމހުން  ބައެއް  ިޒޔާރާތްކުރުމުގިައ  މްަސިޖދުއްނަބީަވއަށް 
އިަދ  އްަޞލެއްނުވާ  ީދނުގިައ  ބައެއްކުށްތަކީަކ  އޭގެތެރިެއން  އަރިައގަނެއެވެ. 
ަޞޙީާބންގެ ފަރާތުން ވިާރދުވެފިައ ނުވާ ިބދުޢަތަކެވެ. އެކުއްތަކުގެ ތެރޭގިައ...

ް ރޫަސލzާ ގެ ގެކޮޅުގެ ދޮރުތަކިާއ ިމސިްކތުގެ ފާރުތަކުގިައ އަތްފުހެ ހެދުނ

ގެ ޤަބުރުފުޅަށް ކިުރމިަތލިައގެންހުރެ ދުޢާކުރުން  zާދުޢާކުރާ ިއރު ރޫަސލ

ރަނގަޅުގޮތީަކ ދުޢާކުރިާއރު ިޤބްލައަށް ކިުރމިަތލިައގެންހުރެ ދުޢާކުރުމެވެ.

ޤުަބރްުސތަާންށ ިޒާޔރަތްކުރާިހނުދ ިކާޔީނ...

ިމތްަނތްަނފަިޔވިައ މަދާީނގިައ ިޒާޔރަތްކުރްުނ ަޝުރޢުވެގްެނވާ އެހްެނތްަނތަނެއުްނވެއެވެ.

މަދީނާގައިވާ ިޒޔާރަތްކުރުން ަޝރުޢުވިެވގެންވާ ތަންތްަނމްަސިޖދުއް ަނބީަވއްަށ ިޒާޔރަތްކުރާނެގޮތް
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ަނަބީވ ިމްސިކތް

ޤުާބ ިމްސިކތް

އުޙުުދ

ަބީޤޢު

ިމތްަނތްަނފަިޔވިައ މަދާީނގިައ ިޒާޔރަތްކުރްުނ ަޝުރޢުވެގްެނވާ އެހްެނތްަނތަނެއް ުނވެއެވެ.

ިޢލްމުވިެރންގެ ފަތުވާމަދާީނގިައ ިޒާޔރަތްކުރުން ަޝރުޢުވިެވގްެނވާ ތަންތްަނ

ިތީރގިައ ިމވީަނ ޙައްޖާިއ ޢުމްރާއާިއ ގުޅްުނހިުރ ުސވާލުތަކާިއ 
އުެސވާލުތަކަްށ ރައްާބީނ ިޢލްމުވިެރްނ ެދއްވާފިައވާ ޖަވާުބތަކެވެ.

އަޅުގަނޑު ކުޑިައރު އަޅުގަނޑުގެ މަންމަ ވީަނ މަރުވެފައެވެ. އިަދ އަޅުގަނޑުގެ 
އެކަން  ިއތުބާރިުހފީޭމހަކާ  އެކަމަށް  ޙައްޖުކުރުމަށްޓަކިައ  މިަތން  މަންމަގެ 
ޙަވާލުކޮށީްފމެވެ. އިަދ އަޅުގަނޑުގެ ބައްޕަ ވްެސ ވީަނ މަރުވެފައެވެ. ބައްޕަ 
ިތމާގީެމހުންގެ  ބައެއް  ނޭނގެއެވެ.  އަޅުގަނޑަކަށް  ޙައްޖުކިުރކަމެއްވްެސ 
އަޅުގަނޑު  އެހެނީްވމާ  އަޑުއީެހމެވެ.  ކިުރކަމަށް  ޙައްޖު  ބައްޕަ  ފަރާތުން 
މަންމަގެ މިަތން ޙައްޖު ކުރުމަށް ީމހަކަށް އުޖޫރަ ިދނުން ހުއްދަވާނެތޯއެވެ؟ 
އަޅުގަނޑު  ހަމަ  ޙައްޖުކުރަންޖެހީެނ  ފަރާތުން  އެދީެމހުންގެ  ނޫންނަމަ 
އިަމއްލައަށްތޯއެވެ؟ އިަދ އަޅުގަނޑުގެ ބައްޕަ ޙައްޖު ކިުރކަމަށް އަޑިުއިވފިައ 

ވިަނކޮށްވްެސ ބައްޕަ މައްޗަށް ޙައްޖުކުރަނީްވތޯއެވެ؟

ގޮތަށް  ަޝރުޢުގިައވާ  ޙައްޖުކޮށް  އިަމއްލައަށް  ކަލޭ  އެދީެމހުންގެފަރާތުން 
އެޙައްޖުގެ ކަންތައްތައް ފިުރހަމަކުރުމަށްޓަކިައ ގަދައަޅިައ މަަސއްކަތްކުރުމީަކ އީެއ 
އެންމެ މޮޅިުއތުރު ގޮތެވެ. އިަދ އެދީެމހުންގެމިަތން ޙައްޖުކުރުމަށްޓަކިައ ީދންވިެރ 
އަމަނާތްތިެރއަކަށް އުޖޫރިަދނުންވްެސ މައަްސލައެއްނެތެވެ. އިަދ އެންމެ ރަނގަޅު 
ގޮތީަކ ކަލޭ އިަމއްލައަށް އެދީެމހުންގެފަރާތުން ޙައްޖިާއ ޢުމްރާކުރުމެވެ. ހަމައެގޮތަށް 
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ޙައްޖުކުރުމިާއ  އެދީެމހުންފަރާތުން  ހަވާލުކުރުމުގިައ  އެހެނީްމހަކު  އެކަމިާއ 
އިަދ  ަޝރުޢުވެގެންވެއެވެ.  ކަލެއަށް  އަމުރުކުރުން  އީެމހަކަށް  ޢުމްރާކުރުމަށް 
ިއޙާްސންތިެރކަމެއްގެ  ހެޔޮކަމަކިާއ  އެދީެމހުންނަށްވާ  ކަލޭ  އެކަންވެގެންދީާނ 
ޢަމަލު(  )ހެޔޮ  ތަޢާލާ  هللا  ފަރާތުން  އަހަރުމެންގެ  ކަލެއިާއ  ގޮތުގައެވެ. 

ޤަބޫލުކުރައްވިާށއެވެ.    

ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ިއބްނު ބާޒް - رحمه اهلل - 

އަންހެނީްމހާއަށް ޙައްޖު ދުވްަސވަރުގިައ އޭނާގެ މައަްސރު ކަންތައް ހުއްޓުވާ 
ނުވަތަ ލްަސކުރުވާ ބްޭސ ބޭނުން ކުރުން ހުއްދަވާނެތޯއެވެ؟

ދުވްަސވަރުގެ ިބރުން ޙައްޖުތެރޭގިައ ޙިައުޟވުން މަނާކުރާ ބްޭސ ބޭނުންކުރުން 
އަންހެނީްމހާގެ  އެކަންކުރަންޖެހީޭނ  އިަދ  ހުއްދަވާނެއެވެ.  އަންހެނީްމހާއަށް 
ަސލާމަތަށް ރައްކާތިެރވާނޭގޮތަށް ޚާއަްޞ ޑޮކްޓަރާކާ މްަޝވަރާކުރުމަށްފަހުގައެވެ. 
ހަމަ  ކަންއީޮތ  ލިޯބކުރާނަމަވްެސ  ރޯދިަހފަން  ީމްސތަކުންނާއެކު  ރޯދަމަހު  އިަދ 

ިމހެންނެވެ. 

ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ިއބްނު ބާޒް - رحمه اهلل - 

ީމހަކަށް އީެމހެއްގެފަރާތުން ޙައްޖުކުރުމަށްޓަކިައ އެހެނީްމހަކަށް ވިަޞއްޔަތް 
އިަދވްެސ  ވިަޞއްޔަތްކިުރީމހާ  ިމގޮތަށް  ހުއްދަވާނެތޯއެވެ؟  ކުރުން 

ިދިރއެބަހުއްޓެވެ.

ނުވަތަ  ީމހީަކ  ވިަޞއްޔަތްކިުރ  ޙައްޖުކުރުމަށް  ފަރާތުން  އީެމހެއްގެ 
އެހެނީްމހަކާ އެކަންޙަވާލުކިުރީމހީަކ  ފޭަސހަވާނެކަމުގެ އުއީްމދެއްނުވާ ބައްޔެއްގެ 
ަސބަބުން ނުވަތަ ޢުމުރުން ދުވްަސވުމުގެ ަސބަބުން ޙައްޖުކުރުމަށް ނުކުޅިެދގެންވާ 
ީމހަކުނަމަ ، އެކަމުގިައ އެއްވްެސ މައަްސލައެއްނެތެވެ. އީެއ އީެމހެއްގެ ބައްޕައަށް 

 zާމާތްނިަބއްޔ ިލިބގެންނުވާކަމަށް  ކުޅަދާނަކަން  ޙައްޖުވުމުގެ  ދަތުރުކުރުމިާއ 
ބައްޕަ  ކަލޭގެ   “ ިވދާޅިުވއެވެ.  އެކަލޭގެފާނު  ީމހާއަށް  ަޝކުވާކިުރ  އިަރހުގިައ 
ފަރާތުން ޙައްޖު އިަދ ޢުމްރާ ކުރާށެވެ.” އިަދ ޚަޘްޢަމް ވަންހިައގެ އަންހެނަކު 

)z( އެވެ! އަޅުގަނޑުގެ  ާ އެކަލޭގެފާނު އިަރހުގިައ ދެންނިެވއެވެ. “هللا ގެ ރޫަސލ
ބައްޕައާ  އެފީަރަޟތު  ގެ  هللا  ޙާލު   ނުކުޅިެދގެންވާ  ޙައްޖުކުރުމަށް  ބައްޕަ 

ބައްޕަގެ  ކަނބުލޭގެ   “ ޙީަދޘްކުރެއިްވއެވެ.   zާރޫަސލ ބައްދަލުވެއްޖެއެވެ.” 
ފަރާތުން ޙައްޖުކުރާށެވެ.”  

ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ިއބްނު ބާޒް - رحمه اهلل - 

ިޢލްމުވިެރންގެ ފަތުވާިޢލްމުވިެރންގެ ފަތުވާ



6768

ބައްޕައަށް  އޭނާގެ  ކުރުމަށްފަހު  ޢުމްރާއެއް  ނަފަްސށް  އިަމއްލަ  އީެމހެއްގެ 
ބައްޕަގެ  އޭނާގެ  އިަދ  ކޮބިައތޯއެވެ؟   ޙުކުމީަކ  ކުރުމުގެ  ޢުމްރާއެއް 
)ތަނީްޢމް(  ބަންނަތަން  ިއޙްރާމް  މައްކާގެ  ކީުރ  އަނބުރާއިައްސ  ޢުމްރާ 
ިއންނެވެ. އޭނަގެ އެޢުމްރާ ަޞއްޙަވާނެތޯއެވެ؟  ނީޫނ ހަމަ އޭނައަށްޖެހީޭނ 

އްަސލީުމޤާތުން ިއޙްރާމް ބަންނަންތޯއެވެ؟ 

ތަޙައްލުލު  އެޢުމްރިާއން  ކުރުމަށްފަހު  ޢުމްރާއެއް  އިަމއްލަ ނަފަްސށް  ކަލޭ 
ވެއްޖެނަމަ ، އިަދ ކަލޭގެ ބައްޕައީަކ މަރުވެފިައވާ ީމހެއްނަމަ ނުވަތަ )ޢުމްރާކުރުމަށް( 
ކުޅަދާނަވެގެންނުވާ ީމހެއްނަމަ އޭނާގެ މައްޗަށް ޢުމްރާއެއް ކުރަންބޭނުންވެއްޖެނަމަ 
އެތަނުން  ނުކުމެ   ތަނަކަށް  މައްކިާއންބޭރުގިައވާ  ފަދަ  ތަނީްޢމް  ކަލޭ  ފަހެ 
ޢުމްރާއަށް ިއޙްރާމްބަންނީާނއެވެ. އިަދ ީމޤާތަށް ދަތުރުކޮށްފިައިދއުން ކަލޭގެމައްޗަށް 

ވިާޖބުވެގެންނުވެއެވެ.  

ފަތުވާ އިާއ ިޢލްމީ ބަޙުޘްތަކާބެހޭ ދިާއމީ ކިޮމީޓ

ޙާލަތެއްގަ  ނުކުންނަ  ވަޤުތުން  މައްކިާއން  އެނބިުރ ރުޖޫޢަވުމަށް  ޤައުމަށް 
ޠަވާފުލިްއފާާޟއިާއ ޠަވާފުލް ވަދާޢު އެއްކޮށް ކުރިެވދާނެތޯއެވެ؟ 

ިއފާާޟ  ޠަވާފުލް  ީމހަކު  ފަހެ  މައަްސލައެއްނެތެވެ.  އެއްވްެސ  އެކަމުގިައ 
ިނމުމަށްފަހު  ކަމަކުން  އިަދ ހިުރހާ  ިހލައުކުމަށްފަހު  ޖަމްރާއަށް  ލްަސކޮށް ދެން 
ދަތުރުފަށަން ޢަޒުމް ކަނޑައެޅުމުން ދަތުރުގެ ކިުރން ޠަވާފުކޮށިްފނަމަ ، ޠަވާފުލް 
ވަދާޢުގެ ބަދަލުގިައ ޠަވާފުލިްއފާާޟިއން ފުދޭނެއެވެ. އޭނާ އެދެޠަވާފު ކޮށިްފނަމަ 
)ޠަވާފުލިްއފާާޟ އިާއ ޠަވާފުލްވަދާޢް( އީެއ ހެޔޮކަމެއްގެ ިއތުރަށް ހެޔޮކަމެކެވެ. 
އެކަމަކު އެއްޠަވާފުން ފުއްދާލިައ ޠަވާފުލް ިއފާާޟއަށް ިނޔަތްގަތިްފނަމަ ނުވަތަ 
ކުރުމަށް  އެއްކޮށް  ޠަވާފުލްވަދާޢް   ޠަވާފުލިްއފާާޟއިާއ  ޠަވާފުގިައ  އޭނަގެ 

ިނޔަތްގަނިެފނަމަ އެގޮތަށް އެކަން އޭނައަށް ފިުދގެންވެއެވެ. 

ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ިއބްނު ބާޒް - رحمه اهلل -

ބުރުގިައ  ފްަސވަނަ  އޭނާ  ިމޘާލަކަށް   ، ިމހަކު  ކުރާ  ޠަވާފު  ގެފުޅުގިައ 
ޤަމަތްދިެވއްޖެއެވެ.   ނަމާދަށް  ހަމަނުވީަންސ  ބުރު  ފްަސވަނަ   ، ވިަނކޮށް 
އޭނަ  ފަށިައިފއެވެ.  ފިުރހަމަކުރުމަށް  ޠަވާފު  ނަމާދުކުރުމަށްފަހު  ދެން 
ނަމާދުކުރުމަށްޓަކިައ މެދުކަނޑިާލ ފްަސވަނަބުރު ބުރެއްކަމުގިައ ބެލެވޭނެތޯއެވެ؟ 
ފްަސވަނަބުރު  ނޫންނަމަ  ިހާސބުންތޯއެވެ؟  ހުއިްޓ  ފަށަނީްވ  އޭނަ  އިަދ 

އުވާލާފިައ ދެވަނަފަހަރަށް ޙަޖަރުލްއްަސވަދުން އެބުރު ފަށީާނތޯއެވެ؟ 

ިޢލްމުވިެރންގެ ފަތުވާިޢލްމުވިެރންގެ ފަތުވާ
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ރަނގަޅުގޮތީަކ ިތޔަފަދަ ޙާލަތެއްގިައ އޭނާ އެބުރު އުވާނުލުމެވެ. އިަދ ިއމާމާ 
ފިުރހަމަ  އެބުރު  ިހާސބުން  އެމެދުކަނޑިާލ  އޭނާ  ނަމާދުކުރުމަށްޓަކިައ  އެކުގިައ 

ކުރަން ފަށީާނއެވެ. هللا ހެޔޮތައީުފޤް ދެއްވިާށއެވެ.

ފަތުވާ އިާއ ިޢލްމީ ބަޙުޘްތަކާބެހޭ ދިާއމީ ކިޮމީޓ

ވިަޞއްޔަތް  ީމހަކަށް  އެއްވްެސ  ޙައްޖުކުރުމަށް  އީެމހާގެފަރާތުން  ީމހަކު 
އޭނާމިަތން  ދިަރފުޅު  އޭނާގެ  ފަހެ   ، މަރުވެއްޖެނަމަ  ނުކޮށްހުއްޓާ 

ޙައްޖުކޮށިްފނަމަ އޭނާގެ މިަތން އެފަރުުޟ ކެނޑޭނެތޯއެވެ؟

އޭނާގެ މިަތން އޭނާގެ ދިަރފުޅު ޙައްޖުކޮށިްފނަމަ އިަދ އެދިަރފުޅީަކ އިަމއްލަ 
ހަމަ  ކެނޑޭނެއެވެ.  އެފަރުުޟ  އޭނާމިަތން  ދިަރއެއްނަމަ  ޙައްޖުކޮށްފިައވާ  އަށް 
އެގޮތަށް އޭނާގެ ދިަރފުޅު ނޫންަސ އެބައެއްގެ އިަމއްލަ ނަފަްސށް ޙައްޖުކޮށްފިައވާ 
ކަންއީޮތ  ޙައްޖުކިުރއްަސ  މިަތން  އޭނާގެ  މްުސިލމަކު  ތެރިެއން  މްުސިލމުންގެ 
ިމފަދިައންނެވެ. އީެއ هللا ރުއުްސންލެއިްވ ިއބްނު ޢައްބްާސ އިަރހުން ދަެޞީޙޙުގިައ 

އެވެ!   zާރޫަސލ ގެ  هللا   “ ދެންނިެވއެވެ:  އަންހެނަކު  ޘިާބތުވެގެންވެއެވެ. 

އަޅުގަނޑުގެ ބައްޕައަށް ދަތުރުކުރުމިާއ ޙައްޖުވުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ިލިބގެންނުވާ ޙާލު 
ބޮޑުމްުސކިުޅއެއްގެ ގޮތުގިައ ވިަނކޮށް هللا ގެ އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށްވާ އިެއލާހުގެ 
ބައްޕަފަރާތުން  އަޅުގަނޑުގެ  ބައްދަލުކޮށިްފއެވެ.  އިައްސ  ބައްޕައިާއ  ފީަރަޟތު 
ޙީަދޘްކުރެއިްވއެވެ.“އާނއެކެވެ.  އެކަލޭގެފާނު  ޙައްޖުކުރަނީްވތޯއެވެ؟” 

ބައްޕަގެފަރާތުން ޙައްޖުކުރާށެވެ.”    

ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ިއބްނު ބާޒް - رحمه اهلل - 

ޙައްޖުވިެރޔާއަށް ޠަވާފުލް ިއފާާޟގެ މައްޗަށް ޙައްޖުގެ ަސޢުޔު ިއްސކުރުން 
ހުއްދަވާނެތޯއެވެ؟

ޙައްޖުކުރީާމހެއްނަމަ  ިއފްރާދްކޮށް  ނުވަތަ  ިޤރާން  ޙައްޖުވިެރޔާއީަކ 
ހުއްދައެވެ. އެގޮތުން   އޭނައަށް  ިއްސކުރުން  ަސޢްޔު  މައްޗަށް  ޠަވާފުލިްއފާާޟގެ 

މާތްނިަބއްޔzާ އިާއ އެކަލޭގެފާނުގެ އްަޞޙާބުން ހަދްޔު ިހއްޕަވިައގެން ވަޑިައގެން 
ކުރީާނއެވެ.  ަސޢްޔު  ފަހުގިައ  ޤުދޫމަށް  ޠަވާފުލް  ކަންތައްކުރެއިްވފަދިައން 
ވީަނ  މައްޗަށް  އޭނާގެ  ޙައްޖުކުރީާމހެއްނަމަ  ތަމައްތުޢުކޮށް  އީެއ  ނަމަވްެސ 

ދަެސޢްޔުކުރުމެވެ.

ފުރަތަމަ ަސޢްޔީަކ: އޭނާ މައްކާއަށް އެރުމުން ކުރަާސޢްޔެވެ. އީެއ ޢުމްރާއަށެވެ.

ދެވަނަ ަސޢްޔީަކ: ޙައްޖުގިައ ކުރާ ަސޢްޔެވެ. އެންމެ ރަނގަޅުގޮތީަކ އަެސޢްޔު 

ިޢލްމުވިެރންގެ ފަތުވާިޢލްމުވިެރންގެ ފަތުވާ
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ޠަވާފުލިްއފާާޟއަށްފަހުގިައ ކުރުމެވެ. އެހީެނ ަސޢްޔީަކ ޠަވާފިާއ ތަބަޢަވެގެންވާ 
އެއްޗެކެވެ. ީވމާ އެންމެ ރިާޖޙް ގޮތުގިައ ޠަވާފުގެ މައްޗަށް ަސޢްޔު ިއްސކުރުމުގެ 

މައަްސލައެއްނެތެވެ. އެހީެނ ނިަބއްޔzާ އާ ުސވާލުކުރެވުނެވެ.  އެކަލޭގެފާނަށް 
ޙީަދޘް  ކިުރންނެވެ؟  ޠަވާފުކުރުމުގެ  ަސޢްޔުކީުރ  އަހަރެން  ދެންނެވުނެވެ. 
ކުރެއިްވއެވެ. “މައަްސލައެއްނެތެވެ.” ފަހެ ޙައްޖުވިެރޔާ ީޢދު ދުވަހު ތަރީުތބުން 
ކުރީާނ ފްަސކަމެވެ.)1( ބޮޑުޖަމްރާއަށް ިހލައުކުން )2( ކިަތލުން )3( ބޯބޭލުން 
މަރުވާގިައ  ަޞފާ   )5( ޠަވާފްކުރުން  ގެފުޅުވަށިައ   )4( ކުރުކުރުން  ނުވަތަ 

ަސޢްޔުކުރުން

އެފަދަ  ިފޔަވައެވެ.  ޙައްޖުކުރީާމހާ  ިއފްރާދްކޮށް  ނުވަތަ  ިޤރާންކޮށް  ިމީއ 
ހެޔޮކަންބޮޑު  އެންމެ  ފަހުގައެވެ.  ޤުދޫމަށް  ޠަވާފުލް  ަސޢްޔުކުރީާނ  ީމހާ 
އެކަމަކު  ތަރީުތބުންކުރުމެވެ.  އެކަންތައްތައް  ިމދެންނެވުނުގޮތަށް  ގޮތީަކ 
އިެއންކަމެއްގެ މައްޗަށް އަނެއްކަމެއް ިއްސކިުރއްަސ ޚާއަްޞކޮށް ކަމެއްޖިެހގެން 
هللا ިމކަންވީަނ  އިަދ  މައަްސލައެއްނެތެވެ.  އެކަމުގިައ  ިއްސކިުރކަމުގިައވާނަމަ 

ތަޢާލާގެ ރަޙްމަތިާއ ފޭަސހަކޮށްދެއްވުމުގެ ތެރިެއންނެވެ.   

މުޙައްމަދު ިއބްނު ާޞިލޙުލް ޢަުޘިއީމން - رحمه اهلل -  

އަޅުގަނޑުމެން ިދިރއުޅީެނ އްޮސޓްރިޭލއާގައެވެ. ިމއަހަރު ޙައްޖުގެ ފަރުުޟ 
ބޭނުންވެއެވެ.   ވަފްދެއް  ބޮޑު  މްުސިލމުންގެ  އްޮސޓްރިޭލއާގެ  އަދާކުރުމަށް 

އިަދ  ިސޑީްނިއންނެވެ.   ދަތުރުފަށީަނ  އަޅުގަނޑުމެން  ިމާސލަކަށް 
ޖައީްވ ިތންބަނދަރުގެ  ިގމަތައީަކ  ިމދަންނަވާ  ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ 
 ، އަބޫދީާބ   ، ިޖއްދާ  އީެއ  އެއްބަނދަރެވެ.  ކޮންމެވްެސ  ތެރިެއން 
ީމޤާތީަކ  ބަންނަންޖެހޭ  ިއޙްރާމް  އަޅުގަނޑުމެން  ީވމާ  ބަޙްރިައންއެވެ.  
ިސޑީްނިއންތޯއެވެ؟  ބަންނަނީްވ  ިއޙްރާމް  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮބިައތޯއެވެ؟ 

ނުވަތަ އެނޫން ކޮންމެ ތަނަކުންތޯއެވެ؟ 

ިސޑީްނ ، އަބޫދީާބ އިަދ ބަޙްރިައން އީަކ ވްެސ ޙައްޖަށިާއ  ޢުމްރާއަށްވާ 
ީމޤާތެއްނޫނެވެ.  ިޖއްދާއީަކވްެސ  ބަޔަކަށް  ިތޔަފަދަ  އިަދ  ީމޤާތެއްނޫނެވެ. 
އެހެނެއްކަމަކު އީެއ އެތަނުގެ އަހުލުވިެރންނަށްވާ ީމޤާތެކެވެ. މައްކާއަށް އައުމަށް 
ޤްަސތުކޮށްގެން ޖައީްވމަގުން އަންނަ ކަމުގިައވާނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ އަރާހަމަވާ 
ީމޤާތަކާހަމިައން ިއޙްރާމް ބަނުން ވިާޖބުވާނެއެވެ. އީެއ ީމޤާތުތައް ކަނޑައެޅުއިްވިއރު 

މާތްނިަބއްޔzާ ިމހެން ޙީަދޘް ކުރެއިްވ ކަމަށްޓަކައެވެ. “ އެ )ީމޤާތުތައް( ވީަނ 
)އީެމޤާތުތަކުގެ( އަހުލުވީެރންނަށެވެ. އިަދ އެ )ީމޤާތުތަކުގެ( އަހުލުވިެރން ިފޔަވިައ 
އެ )ީމޤާތުތަކަށް(  އިައ ބަޔަކަށެވެ. އީެއ ޙައްޖު ނުވަތަ ޢުމުރާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ 
ީމހުންނަށެވެ. “ މިަތންދާބޯޓު ީމޤާތު މިަތން ިދއުމުގެކިުރން އޭގެ ފަޅުވިެރއެއް 
ިތއްބާ  ިއޙްރާމްނުބަނދެ  އިަދ  ކުރިެވދާނެކަމެކެވެ.  އަހާލުމީަކ  ކިައީރގިައ 
ިހނގިައދާނެކަމުގެ  ފަހަނައަޅިައ  ީމޤާތު  އީެމޤާތެއްމިަތންލާފިައދާ  ިތޔަބިައީމހުން 
ިބރުވިެރކަން އޮތްނަމަ ޢުމްރާކުރުމަށް ނުވަތަ ޙައްޖުކުރުމަށް ިނޔަތް ގަނެ ތަލިްބޔާ 

ިޢލްމުވިެރންގެ ފަތުވާިޢލްމުވިެރންގެ ފަތުވާ
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ިކޔުމަކުން މައަްސލައެއްނެތެވެ.

ފެންވެރުން  ނުވަތަ  ތައްޔާރުވުމަށްޓަކިައ ާސފުތިާހރުވުން  އަޅަން  ިއޙްރާމް  އިަދ 
ނުވަތަ ިއޙްރާމްހެދުންލުން ، ިމކަންތަށް ކޮންމެތާކުވްެސ ކުރިެވދާނެއެވެ.    

ފަތުވާ އިާއ ިޢލްމީ ބަޙުޘްތަކާބެހޭ ދިާއމީ ކިޮމީޓ

ިއޙްރާމް ބަންނަ ިއރު ިނޔަތް ދުލުން ިކޔުން ހުއްދަވާނެތޯ؟

އެއްވްެސ މްުސިލމަކަށް ޚާއަްޞކޮށް ިއޙްރާމްބަނުން ިފޔަވިައ އެހެންކަމެއްގިައ 
އެކަން  އީެއ  ަޝރުޢުވެގެންނުވެއެވެ.  ދުލުނިްކޔުން  ކަމަކަށް  ިނޔަތްގަތް  އޭނާ 

ޠަވާފުގިައ  ނަމާދިާއ  ފަހެ  ވިާރދުވެފިައވީާތއެވެ.  އިަރހުން  ގެ   zާމާތްނިަބއްޔ
އޭނާގެ މައްޗަށްވީަނ އިެއން އެއްވްެސ ކަމެއްގިައ ދުލުން ިނޔަތް ނިުކޔުމެވެ. އޭނާ 
އަހަރެން ިމވިެނ އެވިެނ ނަމާދެއްކުރަން ިނޔަތް ގަންނަމޭ ިކޔިައގެންނުވާނެއެވެ. 
އިަދ އަހަރެން ިމވިެނ އެވިެނ ޠަވާފެއްކުރަން ިނޔަތްގަންނަމޭ ިކޔިައގެން ނުވާނެއެވެ. 
އިަދ  ތެރިެއންނެވެ.  ިބދުޢަތަކުގެ  އަލަށްއުފިެދފިައވާ  ދުލުނިްކޔުންވީަނ  އެގޮތަށް 
ބޮޑުވެގެންވެއެވެ.  މާހިަޑހުތުރުވެފިައ ފާފަވިެރކަން  ިކޔުން  އަޑުހަރުކޮށް  އެގޮތަށް 

އެކަން   zާމާތްނިަބއްޔ ކަމެއްނަމަ  ަޝރުޢުވިެވގެންވާ  ދުލުނިްކޔުމީަކ  ިނޔަތް 
ބަޔާންކޮށްދެއީްވްސކަން ކަށަވަރެވެ. އިަދ އެކަލޭގެފާނުގެ ބްަސފުޅުންނިާއ ޢަމަލުފުޅުން 
އެކަން ާސފުކޮށްދެއީްވްސކަން ކަށަވަރެވެ. އިަދ އެކަމަށް ަސލަފުއާްޞިލޙުން ިއްސވެ 

ކިުރއަރިައވަޑިައގީަތްސ ކަން ކަށަވަރެެވެ. ީވމާ އެކަން ނިަބއްޔzާ ގެފަރާތްޕުޅުން 
ވްެސ އިަދ އެކަލޭގެފާނު އްަސޙާބުންގެ ފަރާތްޕުޅުންވްެސ އިައްސފިައނުވުމުން އީެއ 

ކަނޑައިެޅގެންހިުރ ިބދުޢައެއްކަން އެނިގއްޖެއެވެ. 

އެންމެ  ތެރިެއން  ކަންތައްތަކުގެ  “އިަދ  ކުރައްވީަނ:  ޙީަދޘް   zާމާތްނިަބއްޔ
އީަކ  ިބދުޢަ  ކޮންމެ  އިަދ  ކަންތައްތަކެވެ.  އުފެދޭ  އަލަށް  ބީޮޑ  ނުބިައކަން 

މަގުފުރެދުމެކެވެ.” އިަދ ީކިރިތ ރޫަސލzާ ޙީަދޘް ކުރެއިްވއެވެ. “އަހަރުމެންގެ 
ިމއަމްރުގިައ )ީދނުގިައ( ނުވާކަމެއް ީމހަކު އަލަށް އުފައްދިައިފނަމަ ފަހެ އެކަންވީަނ 
“އަހަރުމެންގެ  ިރވާޔަތުގިައވެއެވެ.  މްުސިލމްގެ  އިަދ  ރައްދުވެގެންނެވެ.” 
ރައްދުވެގެންވާ  އީެއ  ފަހެ  ކޮށިްފނަމަ  ނުވާޢަމަލެއް  )ީދނުގިައ(  ިމއަމްރުގިައ 

ޢަމަލެކެވެ.”

ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ިއބްނު ބާޒް - رحمه اهلل -

ތަމައްތުޢުކުރީާމހާއިާއ ިޤރާންކުރީާމހާ ހަދްޔިުދނުމަށް ނުކުޅިެދއްޖެނަމަ ހަދާނެ 
ގޮތީަކ ކޮބިައތޯއެވެ؟

ނުކުޅިެދއްޖެނަމަ  ހަދްޔިުދނުމަށް  ިޤރާންކުރީާމހާ  ތަމައްތުޢުކުރީާމހާއިާއ 
ޙައްޖުތެރޭގިައ ިތންރޯދިަހފިައ އިަދ އޭނާގެ އަހުލުންގާތަށް ރުޖޫޢަވުމުން ހަތްރޯދަ 
ިއޚިްތޔާރިުލިބގެންވެއެވެ. އޭނާޔަށް  ިތންރޯދިަހފުމުގިައ  ިހފުންވިާޖބުވާނެއެވެ. 

ިޢލްމުވިެރންގެ ފަތުވާިޢލްމުވިެރންގެ ފަތުވާ
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ބޭނުންނަމަ  އިަދ  ިހިފދާނެއެވެ.  ކިުރންވްެސ  ީޢދުދުވަހުގެ  ބޭނުންނަމަ 
އައްޔާމުއްތްަޝީރޤުގެ ިތންދުވަހުވްެސ ިހިފދާނެއެވެ. هللاތަޢާލާ ވީަޙކުރައްވީަނ: 

ފިުރހަމަކުރާށެވެ.  ޢުމްރާ  ޙައްޖިާއ  އަށްޓަކިައ  هللا  މާތް  ިތޔަބިައީމހުން  “އިަދ 
ިލބުނު  ހަދްޔުގެތެރިެއން ތަނަވްަސވެ  ިއޙާްޞރުވިެވއްޖެނަމަ  ިތޔަބިައީމހުން  ފަހެ 
އެއްޗެއް ިދނުން ހުއްޓެވެ. އެ ހަދްޔު ކިަތލުން ހުއްދަވެގެންވާ ތަނިާއ ހަމަޔަށް 
ިތޔަބިައީމހުންގެ  ފަހެ  ބޯނުބާލާހިުށކަމެވެ.  ިތޔަބިައީމހުން  ފޯރިައފުމަށްދާންދެން 
ީމހާ  އުނދަގުލެއްވާ  ބޮލުގިައ  އީެމހެއްގެ  ނުވަތަ  ީމހާ  ބިަލޙާލުގިައވާ  ތެރިެއން 
ރޯދިަހފުމަކުން ނުވަތަ ަޞދަޤާތަކުން ނުވަތަ ކިަތލުމަކުން ިފދްޔިަދނުން ހުއްޓެވެ. 
ކުރުމަށްފަހު  ޢުމުރާ  ިހނދެއްގިައ  ިލިބއްޖެ  އަމާންކަން  ިތޔަބިައީމހުންނަށް 
ޙައްޖާހަމަޔަށް އުފިާލިބގަންނީަމހާ )އެބީަހ ތަމައްތުޢުކޮށް ޙައްޖުކުރީާމހާ( ހަދްޔުގެ 

ތެރިެއން ތަނަވްަސވެ ިލބުނު އެއްޗެއް ިދނުން ހުއްޓެވެ. )ހަދްޔު( ނިުލބުނީުމހާ 
ރޯދިަހފުން  ހަތްދުވަހު  އެނބިުރއައުމަށްފަހު  ޙައްޖުން  ިތންދުވަހު  ޙައްޖުތެރޭގިައ 
ހުއްޓެވެ. އީެއ ފިުރހަމަވެގެންވާ ިދހަ ދުވަހެވެ. އެކަން އެގޮތަށް އީޮތ އީެމހެއްގެ 
ކަމުގިައ  ވަޒަންވީެރން  ރަށުގެ  ިމްސިކތްހިުރ  ޙުރްމަތްވެގެންވާ  އަހުލުވިެރންނީަކ 

ނުވީާމހުންނަށެވެ. 

އިަދ ިތޔަބިައީމހުން މާތް هللا އަށް ތަޤްވާވިެރވާށެވެ. އިަދ ހަމަކަށަވަރުން هللا ީއ 
ޢުޤޫބާތް ގަދަފަދަވެގެންވާ ިއލާހުކަން ިތޔަބިައީމހުން ދަންނާށެވެ.”

ިވދާޅިުވކަމަށްއިައްސ އިަދ ަޞީޙޙުލް ބުޚީާރގިައ ޢިާއަޝތުގެފާނިާއ ިއބްނުޢުމަރު 
ފިައވެއެވެ. 

މައްޗަށް  ޢަރަފާތްދުވަހުގެ  ރޯދަ  ިތންދުވަހުގެ  ރަނގަޅުގޮތީަކ  އެންމެ  އިަދ 
ިއްސކުރުމެވެ. އީެއ އޭނާ ޢަރަފާތްދުވަހު ރޯދަ ނިުހފާ ހުރުމަށެވެ. އެހީެނ މާތް 

ޢަރަފާތުގިައ  އިަދ  ނިުހއްޕަވައެވެ.  ރޯދަ  ހުންނީެވ  ޢަރަފާތުގިައ   zާނިަބއްޔ
ިތންރޯދަ  ިމނަންގަނެވުނު  އިަދ  ނީަހކުރެއިްވއެވެ.  ރޯދިަހފުން  ޢަރަފާތްދުވަހު 
ޖިެހޖިެހގެންވްެސ އިަދ ވިަކވިަކންވްެސ ިހިފދާނެއެވެ. އިަދ ހަތްރޯދަ ިހފުންވްެސ 
އިަދ  ވިާޖބެއްނޫނެވެ.  ިހފުން  ޖިެހޖިެހގެން  އެހަތްރޯދަ  ހަމައެގޮތަށެވެ.  ވީަނ 

ިޢލްމުވިެރންގެ ފަތުވާިޢލްމުވިެރންގެ ފަތުވާ

ހަދުްޔ ެނތް ީމހުނަްންށ މުެނީވ އައާްޔމުއްތްަޝީރޤުގެ 
ުދވްަސތަކުގިައ ރޯދިަހފުމުގެ ހުއަްދ ެދިވގްެނުނވެއެވެ.
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އެރޯދަތައް އެއްކޮށް އިަދ ވިަކން ިހފުންވްެސ ހުއްދައެވެ. އެހީެނ هللا ުސބްޙާނަހޫ 
هللا  އީެއ  ނުކުރައްވައެވެ.  ަޝރުޠު  ިހފުން  ޖިެހޖިެހގެން  އެރޯދަތައް  ވަތަޢާލާ 

ތަޢާލާގެ ިމވީަޙ ބްަސފުޅައްޓަކައެވެ. 

ޙައްޖުން  ިތޔަބިައީމހުން  “އިަދ       
އެނބިުރ އައުމަށްފަހު ހަތްދުވަހު ރޯދިަހފުން ހުއްޓެވެ.” 

އިަމއްލަ ނަފަްސށް  އީެމހާގެ  ީމހާއަށް  ިދނުމަށް( ނުކުޅިެދގެންވާ  އިަދ )ހަދްޔު 
ިހފުން  ރޯދަ  ުސވާލުކުރުމަށްވުރެ  ީމހުންނާ  ހޯދުމަށް  ހަދްޔެއް  ކިަތލެވޭ 

މާމޮޅިުއތުރެވެ.

ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ިއބްނު ބާޒް - رحمه اهلل -  

ކަންތައް  މައަްސރުގެ  ިމާސލަކަށް  ޙާލު  ނުވާ  ޠިާހރުކަންމީަތ  އަޅުގަނޑު 
ލިައގަންނަ ދުވްަސވަރު  ޤުރުއާނުގެ ބައެއް ތަފީްސރުތައް ިކޔަވިައ އުޅެމެވެ.  
މައްޗަށް  އެކަމުގެ  އިަދ  ކުށެއްވޭތޯއެވެ؟  މައްޗަށް  އަޅުގަނޑުގެ  އެކަމުގިައ 

އަޅުގަނޑު ފާފަވިެރވާނެތޯއެވެ؟  

ތަފީްސރު ފޮތްތައް ިކޔުމުގިައ ޙިައުޟވިެރންނަކަށް އިަދ ިނފްާސވިެރންނަކަށްވްެސ 
ކުށެއްނެތެވެ. އިަދ ިޢލްމުވިެރންގެ ދެބްަސފުޅުންކުރެ އެންމެ ަޞއްޙަ ބްަސފުޅުގިައވާ 
ިކޔެވުމުގިައވްެސ  ބާރަށް  ޤުރްއާން  ނުލާ  އަތްލުމަކާ  މްުޞޙަފުގިައ  ގޮތުން 

ކުށެއްނެތެވެ. އެހެނެއްކަމަކު ޖުނުބުވިެރޔާ ިހނިައގަތުމަށްދާންދެން އެއްގޮތަކަށްވްެސ 
ޤުރްއާނިްކޔެވުން ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ. އޭނާއަށް އޭގިައއެކުލިެވގެންވާ އާޔަތްތައް 
ހަމަކަށަވަރުން  ޘިާބތުވެފިައވެއެވެ.  އިަރހުން  ިކިއދާނެއެވެ. އީެއ މާތްނިަބއްޔާގެ 
އެހެން  ިފޔަވިައ  ޖުނުބުވިެރކަން  ިވދާޅުވުން  ިކޔަވިައ  ޤުރްއާން  އެކަލޭގެފާނު 

އެއްވްެސ ކަމެއް މަނާނުކުރެއެވެ.

ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ިއބްނު ބާޒް - رحمه اهلل -  

ޙައްޖުކިުރ އަންހެނަކު ، ޖަމްރާއަށް ިހލައުކުން ިފޔަވިައ އެހެންހިުރހާ އަޅުކަމެއް 
ކިުރއެވެ. އިަދ އޭނާގެފަރާތުން ިހލައުކުމަށްޓަކިައ ީމހަކާ ޙަވާލުކިުރއެވެ. އީެއ 
އޭނާއާ އެކުގިައ ކުޑަކުއްޖަކު ވީާތއެވެ. ިމޙައްޖީަކ ފަރުުޟ ޙައްޖެކެވެ. ީވމާ 

ިމކަމުގެ ޙުކުމީަކ ކޮބިައތޯއެވެ؟

ިތކަމުގިައ އޭނަގެ މައްޗަށް އެއްވްެސ ކަމެއްނެތެވެ. އިަދ ިހލައުކުމަށްޓަކިައ 
އީެއ  ފިުދގެންވެއެވެ.  އެކަން  މިަތން  އޭނާގެ  ޙަވާލުކުރުމުން  އެހެނީްމހަކާ 
މައްޗަށްވާ  އަންހެނުންގެ  ބާރުބޮޑުކަމުން  ވަޤުތުގެ  ިހލައުކާ  ޖަމްރާއަށް 
ިބރުވިެރ ކަމުގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. ޚާއަްޞކޮށް އެއަންހެނަކާއެކު ކުޑަކުއްޖަކުވާ 

އަންހެނަކަށެވެ.

ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ިއބްނު ބާޒް - رحمه اهلل -

ިޢލްމުވިެރންގެ ފަތުވާިޢލްމުވިެރންގެ ފަތުވާ
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zާ ޙީަދޘްކުރެއިްވއެވެ. މާތް ނިަބއްޔ

އިަދ އެކަލޭގެފާނުގެ އިަރހުން ަޞއްޙަމަގުން އިައްސފިައވެއެވެ.

އިަދވްެސ އެކަލޭގެފާނުގެ އިަރހުން ަޞއްޙަމަގުން އިައްސފިައވެއެވެ.

هللا ޙްަޟރަތުގިައ އެންމެ ލޮބުވިެތވެގެންވީަނ ހަތަރު ކިަލމައެވެ. )އީެއ(:

    “ުދޢާއީަކ އީެއ އަޅުކަމެވެ.”

އްެނމެ ހޮެޔުދޢާއީަކ ޢަރަފާތްދުވަހުގެ ުދޢާއެވެ. އިަދ ިތމްަނކަލޭގެފާާނިއ 

ިތމްަނކަލޭގެފުާނގެ ކުީރގެ ަނީބބޭކަލްުނ ިވދާޅިުވ އްެނމެ ހޮެޔ ަބހީަކ ..

ް ދުޢާކުރުމުގިައ هللا އަށް ިއޚްލްާޞތިެރވުނ

 ، ޘަނިާކޔުން  ޙަމްދުކޮށް  އަށް  هللا  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ދުޢާކުރުމުގިައ 
ދެންއެއަށްފަހު ނިަބއްޔާގެ މައްޗަށް ަޞލަވާތިްކޔުން ، ދެން ދުޢާކުރުން ، 

ް އިަދ ދުޢާ ފިެށގޮތަށް ދުޢިާނންމުނ

ކަމުގެ  ިއޖާބަކުރައްވާނެ  އިަދ   ، ދުޢާކުރުން  ޢަޒުމަކާއެކު  ގަދަފަދަ 
ް ޔީަޤންކަން އޮތުނ

އިަދ   ، ދެންނެވުން  ތަކުރާރުކޮށް  އާދްޭސކޮށްފިައ  ދުޢާކުރުމުގިައ 
ް އަވްަސވެނުގަތުނ

ް ދުޢާކުރުމުގިައ ިހތް ޙިާޟރުކުރުނ

ތަދު ، ދިަތއުނދަގޫ ، ދެރަ ދުވްަސތަކެކޭއެއްފަދިައން ިތޔިާގ ، އުފާފާގިަތ 
ް ދުވްަސތަކުގިައ ވްެސ ދުޢާކުރުނ

ް ދުޢާކުރުމުގިައ އަޑުމަޑުކުރުނ

ފުއެްސވުމަށް  އެކުށްތައް  ޙާލު  ިއޢިްތރާފުވާ  ކުށްތަކަށް  ކުރިެވފިައވާ 
އިެދ  ިއްސިތޣްފާރުކުރުން ، އިަދ ިނޢުމަތްތަކަށް ިއޢިްތރާފްވުން ، އިަދ 

ް އިެނޢުމަތްތަކުގެ މައްޗަށް هللا އަށް ުޝކުރުކުރުނ

ުދޢާކުުރމުގެ އަަދުބތަކުގެ ތެރޭގަިއ ......

ުދޢާކުރްުނުދޢާކުރްުނ
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ދުޢާކުރުމުގިައ ހައްދުފަހަނަޅިައ ނިުދއުން 

ް ރަޣްބަތިާއ ރަހްބަތާއެކު ޚޫުޝޢަތްތިެރވެ ހުރެ ދުޢާކުރުނ

ތަވްބާ ވުމާއެކު ީމހަކަށް ިތމާގެފުށުން އިަނޔާއެއް ވެފިައވާނަމަ އީެމހެއްގެ 
ް ޙައްޤު ރައްދުކުރުނ

ް ިޤބްލައަށް ކިުރމިަތލިައގެން ހުރެ ދުޢާކުރުނ

ް ދެއަތް މައްޗަށް ނަގިައގެންހުރެ ދުޢާކުރުނ

ދެންއެއަށްފަހު   ، ދުޢާކުރުން  ނަފަްސށް  އިަމއްލަ  ފުރަތަމަ  އެންމެ 
އެހެނީްމހުންނަށް ދުޢާކުރުން 

ީމހާ  ނުވަތަ  މިަތވިެރިސފަފުޅުތަކުން  ިރވިެތނަންފުޅުތަކިާއ  ތަޢާލާގެ  هللا 
ކޮށްފިައވާ ާޞިލޙު ޢަމަލަކުން ނުވަތަ ިދިރހިުރ ާޞިލޙު އަޅެއްގެ ދުޢިާއން 

هللا ތަޢާލާއަށް ތަވައުްސލުވުން 

ދުޢާކުރީާމހާގެ ކާއެއިްޗއާްސިއ އިަދ ބޯއެއިްޗއާްސިއ އިަދ ފޭރާމީަކ ޙަލާލު 
ް އެއްޗިެހ ކަމުގިައވުނ

ް ރިަޙމުގެ ގުޅުންކެނޑުންފަދަ ފާފައަކަށްވާ ކަމަކަށް ދުޢާނުކުރުނ

ދުޢާކުރީާމހާއީަކ ހެޔޮކަންތަކަށް އަމުރުކުރާ އިަދ މުންކަރާތްތައް ނީަހކުރާ 
ް އިަދ ފާފަތަކުން ދުރުހިެލވެފިައވާ ީމހަކަށްވުނ

ާ ދަންވަރުގެ ވަގުތުގިައ ކުރާ ދުޢ

ާ ކޮންމެ ނަމާދެއްގެ ފަހުގިައ ކުރާ ދުޢ

ާ ބަނިްގއިާއ ޤަމަތާ ދެމެދުގިައ  ކުރާ ދުޢ

ާ ރޭގަނޑުގެ ިތންބިައކުޅަ އެއްބިައގެ ފަހުބިައގިައ ކުރާ ދުޢ

ާ ވާރޭ ވެހޭ ިހނދުގިައ ކުރާ ދުޢ

ާ ހުކުރުދުވަހުގެ އެންމެ ފަހު ގީަޑގިައ ކުރާ ދުޢ

ާ ތެދު ިނޔަތަކާއެކު ޒަމްޒަމް ފެން ބިޯހނދުގިައ ކުރާ ދުޢ

ާ ަސިޖދިައގިައ އޮވެ ކުރާ ދުޢ

ާ މްުސިލމަކު އޭނަގެ މްުސިލމް އަޚާއަށް ކުރާ ދުޢ

ާ ޢަރަފާތްދުވަހު ކުރެވޭ ދުޢ

ާ ިޛކުރު ކުރުމުގެ މަޖިްލްސތަކަށް މްުސިލމުން އެއްވުމުގިައ ކުރެވޭ ދުޢ

ާ ބައްޕަ ދިަރއަކަށް ކުރާ ދުޢ

ާ ދަތުރުވިެރޔާ ކުރާ ދުޢ

ާ ހެޔޮލަފާ ދިަރއެއް މިައންބަފިައންނަށް ކުރާ ދުޢ

ާ ކަޢުބާގެ މުލްތަޒަމްގިައ ިއލިްތޒާމްވެހުރެ ކުރާދުޢ

ުދޢާ ިއޖާަބ ކުެރވޭ ވަގުތުތަކާިއ ޙާލަތްތައް ......

ުދޢާކުރްުނުދޢާކުރްުނ
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އެއްވްެސ ަޝއްކެއް ނެތް ގޮތުގިައ މުއިުމނުންނީަކ އީެމހުން ކޮންމެ ތަނެއްގިައ 
ިތއްބްަސ އިަދ ކޮންމެ ިހނދެއްގިައ ިވއްަސ އީެމހުންގެ ވިެރރައްބު هللا ުސބުޙާނަހޫ 
ވަތަޢާލާއަށް ދުޢާދެންނެވުމަށް ދިަހވިެތވާނެބައެކެވެ. އެހެންނަމަވްެސ ިއްސވިެދޔަ 
ވަގުތުތަކިާއ ޙާލަތްތަކީަކ ިއތުރު ިޢނާޔަތަކިާއ ަސމާލުކަމެއް ިދނުން ޚާއަްޞވެގެންވާ 

ބައެއް ވަޤުތުތަކިާއ ޙާލަތްތަކެވެ.

هللا ތަޢާލާގެ މިޫރިތ އާަޔތެއްގަިއވެއެވެ.

“އިަދ ކަލޭގެފާނު އިަރހުން ިތމަން هللا ގެ އަޅުތަކުން ިތމަން هللا އާ ބެހޭގޮތުން 
ުސވާލުކޮށިްފނަމަ )ިވދާޅުވާށެވެ.( ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ިތމަން هللا )އަޅުތަކުންނާ( 
ކުއްތަންވެ ވިޮޑގެންވަމެވެ. ިތމަން هللا އަށް ދުޢާކޮށިްފނަމަ ދުޢާކިުރީމހާގެ ދުޢާ 
ިތމަން هللا ިއޖާބަކުރައްވަމެވެ. ފަހެ އެބިައީމހުން ިތމަން هللا އަށް ިކޔަމަންވެ 
ިއޖާބަދޭހިުށކަމެވެ. އިަދ ިތމަން هللا އަށް ީއމާންވާހިުށކަމެވެ. )އީެއ( އެބިައީމހުންނަށް 

ތެދުމަގު ފެނޭތޯއެވެ.”

ުދޢާކުރްުނުދޢާކުރްުނ

އެއްޗެއްގެ މައްޗްަށ ަސވާރުވިާއުރ ިކާޔ ުދޢާ

ދަތުުރ ުދޢާ
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ަޞފާ ފަރުބަދައިާއހަމަވުމުން ިކޔީާނ:

  

أكبر  ދެން ފަރުބަދަމީަތގިައ ކަޢުބާއަށް ކިުރމިަތލިައގެންހުރެ ިކޔީާނ: اهلل 
ިމހެން ިތންފަހަރު ިކޔުމަށްފަހު ިކޔީާނ :

ުދޢާކުރްުނުދޢާކުރްުނ

އިަދ ދަތުރުން އެނބިުރއައުމަށްފަހު ިއްސވެދަިޔ ުދޢާގެ ިއތުރުނިްކާޔީނ:

ރުކުްނލަްޔމީާނއާ ޙަޖަރުލް އްަސވަދާ ދެމެދުގިައ ިކާޔ ުދޢާ

ަޞފާ އިަދ މަރުވާގިައ ހުއިްޓހުރެ ިކާޔ ުދޢާ

ިމގޮތަށް ިތންފަހަރު ިމިޛކްރު ިކޔުންތަކުރާރު ކުރުމާއެކު އިެއން ކޮންމެ ިޛކްރެއްގެ 
ދެމެދުގިައ ހެޔޮދުޢާކުރީާނއެވެ.  
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އޭ މާތް ޙައްޖުވިެރޔާއެވެ!! 
ިތބާގެ ޙައްޖީަކ މަބްރޫރު ޙައްޖަކަށްވޭތޯ ގަދަ އަޅިައމަަސއްކަތް ކުރާށެވެ. 
ފާފަތަކަށް  ޖަދަލްކުރުމިާއ  ބިާޠލުގޮތުގިައ  ޢަމަލުތައްކުރުމިާއ  ހުތުރުކަންބޮޑު 
އަރިައގަތުންފަދަ ކަންކަމުން ަސލާމަތްވެގެންވާ ޙައްޖަކަށްވޭތޯ ދިަހވިެތވާށެވެ. هللا 

ގެ ފޮތިާއ ރޫަސލzާ ގެ ުސންނަތުގިައ ވާގޮތަށް އެންމެ ފިުރހަމަ ގޮތުގިައ ކުރެވޭ 
ޙައްޖަކަށް ވޭތޯ މަަސއްކަތްކުރާށެވެ. 

އީެއ ިތބާގެ ފާފަތައް ފުހިެވ ބޮޑުވެގެންވާ ދަރުމަ ިލިބގަތުމަށްޓަކައެވެ. 
އެހީެނ ޖަޒާއެއްކަމުގިައ ުސވަރުގެ ނޫން އެހެން ޖަޒާއެއްނުވާ މަބުރޫރު 
ޙައްޖީަކ އެ ޙައްޖުގެ ޙުކުމްތައް ފިުރހަމައަށް އަދާކުރެވުނު ޙައްޖެވެ. ފާފަތަކުން 

ދުރުހިެލވެ ހެޔޮޢަމަލުތަކުން ފިުރފިައވާ ޙައްޖެވެ. 
ިތބާގެ  ދީާނ  އެނބިުރ  ޙައްޖުން  ިތބާ  ޙައްޖެއްކުރިެވއްޖެނަމަ  ިމފަދަ 

މަންމަގެ ބަނޑުން ިވހިެއ ދުވްަސ ފަދިައންނެވެ.  

ީކިރިތ ރޫަސލzާ ޙީަދޘްކުރެއިްވއެވެ. “މަބްރޫރު ޙައްޖަކަށް ުސވަރުގެ 
ނޫން އެހެން ޖަޒާއެއް ނުވެއެވެ.” ފަހެ ިމގޮތަށް ިތބާ އެނބިުރ ރަށަށް ރުޖޫޢަ 

ވެއްޖެނަމަ ިތބާގެ ނަފުްސ هللا އަށް އުރެދުމަށް ގޮވާލާ ކޮންމެފަހަރަކު .....
ަސޢްޔުކިުރ  ދެމެދު  މަރުވާ  އިާއ  ަސފާ  ޠަވާފްކޮށް  ވަށިައގެން  ކަޢުބާ 

ދުވްަސ ހަނދާނަށް ގެންނާށެވެ.
هللاގެ ރަޙްމަތިާއ ފުއެްސވުމަށް އިެދ ިތބާގެ އަތްއުފުލިައގެން  ޢަރަފާތު 

އޭ މާތް ޙައްޖުވިެރާޔއެވެ!! އޭ މާތް ޙައްޖުވިެރާޔއެވެ!! 

ިބމުގިައ ހިުރދުވްަސ ހަނދާނަށް ގެންނާށެވެ.
ފާފަތަކުން  ގެންެސގަތުމީަކ  ހަނދާނަށް  އެކަންތައްތައް  ފަހެ 
އެއިްކބާވެގަތުމަށް ިތބާއަށް އީެހތިެރވެދޭނޭ ކަމެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ދުޢާއީަކ اهلل 

ތަޢާލާ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް މަބްރޫރު ޙައްޖެއް ިމންވަރުކުރެއްވުމެވެ.
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ޚިައރު ޙައްޖު ފޮތަށް ނަޒަރެއް

ޙައްޖު ގްރޫޕްތައް މެދުވިެރވެގެން ިދވިެހން ޙައްޖަށް ދާން ފިެށފަހުން 
20 އަހަރު ީވިއރުގިައވްެސ ކޮންމެ އަހަރަކު ޙައްޖަށްދާ ިދވިެހންގެ ތެރިެއން 
ިގނަބަޔަކު ރާއްޖެ އަންނީަނ ޙައްޖުފިުރހަމަ ނުކޮށެވެ. ިމގޮތައް ިދމާވީަނ 

މިައގަނޑު ދަެސބަބެއް މެދުވިެރވެގެންނެވެ.

ޙައްޖު  ދީާމހާ  ޢުމްރާއަށް  ނުވަތަ  ޙައްޖަށް  ަސބަބީަކ:  ފުރަތަމަ 
ދްަސނުކޮށް  ގޮތަށް  ޤުރުއާނިާއ ުސންނަތުގިައވާ  ޢުމްރާކުރާނެގޮތް  ނުވަތަ 
ޙައްޖަށް ނުވަތަ ޢުމްރާއަށްދީާތއެވެ. ިމގޮތަށް މެދުވިެރވީަނ އެންމެ ފިުރހަމަ 
ގޮތުގިައ ޙައްޖިާއ ޢުމްރާ ކުރާނެގޮތް ރަނގަޅަށް އޮޅުނިްފލާގޮތަށް ިދވިެހބަހުން 

ިލޔެފިައވާ ަޞއްޙަ ފޮތެއް ިދވިެހ ވުޖޫދަށް ނެރިެވފިައ ނުވުމުންނެވެ.

ގްރޫޕްތަކުން  ބައެއް  ކުރާ  މަަސއްކަތް  ިމ  ަސބަބީަކ:  ދެވަނަ 
ފިުރހަމަ  އަޅުކަން  ފެށުމުގެކިުރން  ދަތުރަށް  ޙީާޖންނަށް  އެގްރޫޕްތަކުގެ 
އިަދ  ނުގެނިްދއުމިާއ  ދްަސކޮށީްދގެން  ރާއްޖިެއން  ރަނގަޅަށް  ކުރާނެގޮތް 
ގޮތުގިައ  ފިުރހަމަ  އެންމެ  އަޅުކަން  ޙީާޖންނަށް  ދެވުމުން  މައްކާއަށް 
ގްރޫޕްތަކުން  ބައެއް  ިދނުމުގިައ  އީެހތިެރވެ  މަގުފިަހކޮށީްދ  އަދާކުރުމަށް 
ޙައްޖަށް  އަހަރުތަކުގިައ  ވޭތުވިެދޔަ  ިމގޮތުން  ފަރުވާކުޑަކޮށްފިައވީާތއެވެ. 
ގްޮސފިައވާ ިގނަ ިދވީެހންނަށް ޙައްޖުފިުރހަމަ ނުކުރެވީެނ މިައގަނޑުގޮތެއްގިައ 

ގެންދިާއރު  ފަރުވާކުޑަކުރަމުން  ގްރޫޕްތަކުން  ބައެއް  ދެވިާޖބަކަށް  ޙައްޖުގެ 
ބައެއް ޙީާޖން ވްެސ އެކަމަށް މާބޮޑު ަސމާލުކަމެއް ނުދީޭތއެވެ.

ފުރަތަމަ ކަމީަކ: ޢަރަފާތުން މުޒްދިަލފާއަށް އިައްސ މުޒްދިަލފާގިައ 
މަޣިްރބް ނަމާދިާއ ިޢާޝ ނަމާދު ކުރުމަށްފަހު ޙީާޖންނަށް އެތަނުގިައ ރޭކުރުމުގެ 
ފުރަުޞތު ނީުދ އެންމެން އަވްަސ އަވަހަށް ބަހަށް އަރުވިައގެން ިމނާއަށް 
ގެންދާ ގެނިްދޔުމެވެ. މުޒްދިަލފާގިައ ރޭކުރުމީަކ ގްރޫޕްގެ އީެހތިެރކަމެއްނިެތ 
އަލަށް ޙައްޖަށްދާ ީމހަކަށް އިަމއްލައަށް އެކިަނ ކުރެވޭވަރުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. 
ިފދުޔަ  ީމހާ  ރޭނުކުރާ  ވިާޖބެއްކަމިާއ  ރޭކުރުމީަކ  މުޒްދިަލފާގިައ  އިަދ 
ދޭންޖެހޭނެ ކަމިާއ ިފދުޔަ ނީުދިފ ނަމަ ޙައްޖު ފިުރހަމަ ނުވާނެކަން ޙީާޖއަށް 
އެނގޭ ނަމަ ަސތޭކަ ޑޮލަރަށް ބަކިަރއެއް ކިަތލާފަ އޭގެ މްަސ ަޞދަޤާތް 
ނުކުރާނެ އެއްވްެސ ޙީާޖއަކު ގާތްގަނޑަކަށް ހަތިްދހަހްާސ ރިުފޔާ ީދގެން 
ޙައްޖަށް ިމހާރަކު ނުދާނެކަން ޔީަޤނެވެ. ނަމަވްެސ ިހތާމަޔީަކ ިގނަ ޙީާޖން 
ިމފަދަ ކަންކަން އޮޅުން ނިުފލުވާކަމެވެ. އިަދ ބައެއް ގްރޫޕްތަކުން އޮޅުން 
ީމހުންނަން  ބައެއް  އަންނަ  މުޒްދިަލފާއަށް  ބަހުން  ނުދޭކަމެވެ.  ިފލުވިައ 
މުޒްދިަލފާގިައ ރޭނުކުރެވީެނ ިގނަ ގްރޫޕްތަކުން ހަތަރުބަހުގެ ޙީާޖން އުފުލާ 
ނަމަ  ޙައްޖުގިައ  ހުންނީާތއެވެ.  މުރިުޝދަކު  ީދީނ  އެންމެ  ިއރުގިައވްެސ 
ކޮންމެ ބަހީަކ ީދީނ މުރިުޝދެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ދަތުރުކުރެވޭ ބަހެއްކަމަށް 

ގްރޫޕްތަކުން ހަމަޖައާްސނަމަ ިމކަން ިމގޮތައް ނުވާނެއެވެ. 
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ދެވަނަކަމީަކ: ީޢދު ދުވަހިާއ އައްޔާމުއް ތްަޝީރޤުގެ ދުވްަސތަކުގިައ 
ިހލައުކުމުގިައ ފަރުވާ ކުޑަކުރުމެވެ. އެގޮތުން ބައެއް ޙީާޖންނަށް ިހލައުކުމުގެ 
ީމހަކިާއ  އެހެން  ވިާޖބު  ިހލައުކުމުގެ  ޙާލުގިައ  ިލިބގެންވާ  ކުޅަދާނަކަން 
ިހލައުކުމުގެ  ގްރޫޕްތަކުން  ޖެހީެނ  މެދުވިެރވާން  ިމގޮތަށް  ޙަވާލުކުރެއެވެ. 
ިއނިްތޒާމް ހަމަޖައަްސިއ ިދނުމުގިައ ފަރުވާކުޑަ ކުރުމިާއ ޙީާޖން ިބރުގަންނަ 
ިހލައުކަން  ޤްަޞތުގިައ  ޙީާޖން  ިދނުމިާއ އިަދ ބައެއް  މަޢުލޫމާތު  ގޮތަށް 
ބޭނުން ނުވުމުގެ ަސބަބުންނެވެ. ބައެއް ގްރޫޕުތަކުން އައްޔާމުއްތްަޝީރޤްގެ 
ދެވަނަ ދުވަހު ިއރުމެދުން ިފލުމުގެކިުރން ޙީާޖން ގޮވިައގެން ބްަސތަކުގިައ 
ކުރަންޖެހޭކަމެކެވެ.  ފާހަނގަ  ިހތާމަޔާއެކު  ބޭރުވާކީަމވްެސ  ިމނިާއން 
އެކަން  ީމހާއަށް  ކުޅަދާނަވެގެންވާ  އެކަމަށް  ވިާޖބެއްކަމިާއ  ިހލައުކުމީަކ 
އެހެނީްމހަކާ ޙަވާލުނުކުރެވޭނެކަމިާއ އައްޔާމުއް ތްަޝީރޤުގެ ދުވްަސތަކުގިައ 
ިއރުމެދުން ިފލުމުގެ ކިުރން ިހލަ ނުއުކޭނެކަމިާއ ، ިހލަނުއުކާ ީމހާ ިފދުޔަ 
ޙައްޖު  އެނާގެ  )އެބީަހ  ނުވާނެކަން  ފިުރހަމަ  ޙައްޖު  އޭނާގެ  ނީުދިފނަމަ 
އިުނވާނެކަން( ޙީާޖއަށް އެނގޭނަމަ ނުވަތަ ޖަމާޢަތުން އޮޅުނިްފލުވިައދޭނަމަ 

އެކަމުގިައ ޙީާޖ ފަރުވާކުޑަ ނުކީުރްސކަން ކަށަވަރެވެ.

ިދވިެހ  ކަންކަމުގިައވްެސ  އެހެން  ިއތުރުން  ދެކަމުގެ  ިމދެންނިެވ 
ޙީާޖން ފަރުވާ ކުޑަކުރެއެވެ. އިަދ ިމޖަމާޢަތުގެ ިއްސވިެރންވީަނ ީމގެކިުރން 
ތަޖިްރބާ  ިމކަންތައްތައް  ޢުމްރާއަށްގްޮސ  ޙައްޖަށިާއ  ގްރޫޕްތަކުން  ބައެއް 

ިމފޮތުގިައ  ފަރާތުން  ޖަމިްޢއްޔާގެ  އަލްޚިައރު  ިމމަޢުލޫމާތު  ކޮށްފައެވެ. 
ިލޔީުނ ޙީާޖން ިމކަންކަމަށް ަސމާލުކުރުވުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

ފަރާތުން  ޚިައރުގެ  ޖަމިްޢއްޔަތުލް  ނަޒަރުގިައ  އަޅުގަނޑުގެ 
ޢުމްރާގެ  ޙައްޖިާއ  ިމފޮތީަކ  ތައްޔާރުކޮށްފިައވާ   ިލޔެ  ިދވިެހބަހުން 
އަޅުކަން އެންމެފިުރހަމަގޮތުގިައ އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ިދވިެހ ޙީާޖންނަށް 
ަޝއްކެއްނެތެވެ.  ކަމާމެދު  މަގެއް  ފޭަސހަ  ކޮށިައިދން  ިމޖަމިްޢއްޔިާއން 
ޤަބޫލުވިެވގެންވާ  ޙްަޟރަތުގިައ  ވަތަޢާލާގެ  ުސބުޙާނަހޫ  ޢަމަލީަކ هللا  ިމ 

ޢަމަލެއްކަމުގިައ ލައްވިާށއެވެ.

24 ފެބްރުއީަރ 2010  

 C  10  

ް                 ޢަބްދުهللا ފީަޟލ

ޖަމިްޢއްޔަތުލް ޚިައރުގެ ނިާއބު ރީައްސ
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